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 ءادهإ

 .يمالسإلا ملاعلا ءاحنآ يف ةملسم و ملسم لك ىلإ

 .ةلابحلا تاملظ يف اوهات نيذلا ىرايخلا ىلإ

 .اهنع نيثحابلا و ةقيقحلا قاشع ىلإ

 . فالخلا نم ةقيمع روحب يف اوقرغ نيذلا ىلإ

 .نامألا ئيطاشب زوفلا و ةاجنلا نوديري نيذلا ىلإ

 .باتكلا اذه يف يلمع مبيدهأ

 و ةقيقحلا ةفرعم ىلإ دشرملا مهل نوكي نأ لجوزع ىلوملا ايجار
 ميهافملا هيف ثطلتخا دق نمز يف ةمالسلا رب ىلإ مهلصوت يتلا ةنيفسلا

 .اهعاونأب ةداملا هيلع تغطو
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 ميدقت

 سالكلا بيدأ خيشلا ةمالعلا ةليضف

 ىلاعت هللا هظفح

 نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 نيمايملا رغلا هباحصأو نيرهاطلاو نيبيطلا هلآ ىلعو نيلسرملا مامإو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مبعابتأو

 : مساق ةماسأ باتكلا اذه ققحم ينم بلط دقل

 (هللا ىلع ةبحلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر)

 هتدجوف هتعجارف يناهبنلا فسوي خيشلا لضافلا ةمالعلا فيلأت

 يعس هللا ركشف هعوضوم يف ةلدألا هفلؤم هيف ىصقتسا هباب يف اديرف

 .هئراقو هعباطو هققحمو هفلؤم

 .هلسرو هئايبنأ ىلع همالسو هتالصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . نيعمجأ

 هبتكو

 هناحبس هير وفع ىلإ ريقفلا

 سالكلا بيدأ دمحم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ققحملا ةمدقم

 دمحلا هناحبس هلو بيجملا عيمسلا بيرقلا ريدقلا ينغلا هلل دمحلا

 يح لك عسوو ءاملع ءيش لكب طاحأ ىلوألاو ةرخآلا يف

 ءهنطابو ةرهاظ همعن انيلع غبسأ ءامكح رمأ لكل عضوو ءاملح

 انديس ىلع ملسأو يلصأو هنطابو رمألا رهاظ ملعن نكن مل ام انملعو

 ال" ديحنوتلا بتارمل”ةتعماجلا ةملكلاب ثوعبملا هلوسرو هدبع لي دمحم

 ْ . "هللا الإ هلإ

 .# ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو # دبيأتب ديؤملا

 1م هلل#نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ ل بيرقتب برقم
 قلخلا ىلع ًادهاشو قحلا ىلإ ًايعاد ىلاعتو هناحبس هللا هلسرأ

 ملاعلا ةصالخ :ةلاقملا يف حضوأو «ةلالدلا يف حصنو «ةلاسرلا غلبف

 نب دمحم مساقلا يبأ ينيع ةرقو يديس متاخلا حتافلا مدآ دلو ديس

 . مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع

 ىلإ ناسحإب مهعبت نمو رايخألا هباحصأو رابطألا هلآ ىلعو

 .راهن علطو ليل لفأ ام رارقلا راد
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 . دعبو

 ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش) باتك ىلع لجو زرع هللا ينفقوأ دقف

 همحر يناهبنلا فسوي خيشلا لضافلا ةمالعلا هفلؤمل (ةِكَو قلخلا ديسب

 وهو همولع يف ريزغ هعوضوم يف ينغ هباب يف ًاديرف ًاباتك هتدجوف هلل
 امك مسوي نأب ريدج لصفلا مالكلاو قحلا لوقلاب تآ لدع دهاش

 (ةقكي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش) : ب هفلؤم همسو

 ىلإ ينتملسأ ىتح اهنم غرفأ دكأ مل ينأ ديب هتمدقم ةوالتب تممبف
 ةلاسرو ةديرف ةؤلؤلو ةميتي ةرد ىلع تيتأ ىتح اهيلت يتلا تاحفصلا

 اهتآرقف (هللا ىلع ةبجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر) :اهمسا ةديفم ةديتع

 رحن يف ةمراص نيلضملا نيلاضلا ةفئاط ىلع ةمئاق ةجح يه اذإف

 باوصلا نيع يهو ةعدبلا اهب تومتو ةنسلا اهب ىيحت نيواغلا ةعدتبملا

 "حيحصب ةقطان ةيعرشلا ةلدألا حاشوب ةحشوتم باتكلاو ةنسلاب ةديؤم

 اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا ا نيفلاخملا عدبل ةعطاق ةينسلا ةديقعلا

 اهب يتلا مهتنايد عدبلل بصعتلا اولعج * نوحرف مهيدل اب بزح لك

 كلذ ىلع ريثك قلخ مهعبتو نورجتي اهب يتلا مهلاومأ سوءرو نونيدي

 انئابآ اندجو انإ اولاقو 9 كلابلا نم يجانلا نوملعيس بيرق امعو.

 مهلو انل يغبني امع لزعمب مهو # نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع

 هلوق مهيلع ولتي باتكلا اذه نم درلا لاح ناسلو باوصلا نم هعابتأ
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 هللا ديريو # ولتيو * باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل  :ىلاعت

 .* نيرفاكلا رباد عطقيو هتاملكب قحلا قحي نأ

 دقو ال فيك ابباب يف ةديتع ةجحو ةديرف ةؤلْؤل ةلاسرلا هذه نإ هللاب

 رثأف ررح .ةلم يأل بصعتلا نع ةديعب ةلح لمجأ يف اهفلؤم اهلعج
 بتيطلا مدلكلا دروأو باطأف لاطأو بنطأف ببسأو زجعأف زجوأو

 تبفسو مهمالحأ تلض نم ىلع ججحلا اهيف ماقأ باطخلا لصفو

 مه لب ماعنألاك كئلوأ # مهئاوهأ اوعبتاو مهمادقأ تلزو مهئارآ

 نم ىده ريغب هاوه عبتا نمم لضأ نمو - نولفاغلا مه كئلوأ لضأ

 منبر نم مهءاج دقلو سننألا ىوهت امو نظلا الإ نوعبتي نإ - هللا

 .#4 داه نم هل امف هللا للضي نمو - ىدبلا

 بلسلا نمو ىدبلا دعي لالضلا نمو روكلا دعب روحا نم هللاب ذوعن

 نيكسمتملا هلظب نيلظتسملا هلهأب قحلا رصن نأ هناحبس هدمحنو ءاطعلا دعب

 . .8 اوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو آ* :هلوقل نيعادلا هلبحب
 لمعو هللا ىلإ اعد نمم ًالوق نسحأ نمو # :هلوقب نيلماعلاو

 ..4 منيب غزني ناطيشلا نإ نسحأ يه يتلا اولوقي يدابعل لقإ# «احلاص
 نم الإ هتوم دعب مدآ نبا لمع عطقني) : يك هيبن يدبب نيدتفملاو

 .(هدعب هب عفتني ملعو هل وعدي حلاص دلوو ةيراج ةقدص : ءايشأ ةثالث

 هللا ةمحر هيلع يناهبنلا فسؤي خيشلا ةمالعلا ةاعدلا ءالؤه نمو
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 نم ةئطخت نم ءاملعلا ىلع بجي امي باتكلا اذبب ماق يذلا هناوضرو

 مهمالحأ تلض موق رودص يف عفدو باصأ نم بيوصتو أطخأ

 مههوجو يف ماقف مهماوعو سانلا صاوخ نيب اووسف مهمادقأ تلزو

 دشأ عرشلا مكح نع لضانو لادجلا نسحأ مهلداجو لاضفملا اذه

 نوكي اذكه لالضلا الإ قحلا دعب امو لاقي قحلاو لاضنلا لضفأو

 ءازجلا ريخ كي دمحم انديس ةمأ نع هللا هازجف رارحألاو ءاملعلا

 نع اودوزي ىتح هتالاجرو مالسإلا ءاملع نم هلاثمأ هللا رثكأو هنسحأو

 ادي اونوكيو نيواغلا ىذقو نيعدتبملا هبشو نيلطبملا ىذأ نيدلا ضوح

 مهذخأي ال هيلإ نوعديو هلهأو قحلا نورصني مهفلاخ نم ىلع ةدحاو

 :ىلاعت هلوق مبيف قدصي مئال ةمول هللا يف

 رظتني نم مهلمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم #

 .© اليدبت اولدب امو هبحن ىضق نم مهنمو
 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك # :ىلاعت ةلوقب ةريذخلا مبل نوكتو

 قحب لوقأ دقلو # هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت

 نم لبنأ اهيدي نيب ذيملتلاك تنك ةلاسرلا هذه تأرق امنيح يننإ

 ةرهابلا اهتلدأو ةرخازلا اهراحب نمو اهفراعم نم يقتسأو اهمولع

 ؤلؤللا تجرختسا املك اهراحب يف تقمعتو تصغ املك تنكو

 تزاحو ناسحتسالا عقوم ةلاسرلا هذه ينم تعقو دقلو ناجرملاو

 اه

 6 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبتكملا ©



 ىلع اهلعجأ نأ باهولا ىلوملا ينمبلأف نانتمالاو باجعإلا عضوم

 بلاط ناريجح لكو بابلألا يلوأ اهملع نم لبنيل باتك يف ةدح
 اهعاونأب ةداملا هيلع تغطو ميهافملا هيف تطلتخا دق نمز يف باوصلل

 اهئارو لصاوتملا مهضكر ءارج نم مئاد ثابل يف ساللا رثكأ حبصأف

 انتاباسح اهيف عجارن ةفقو نم انل دب ال دئاسلا عضولا اذهل ًاجالعو

 ريونتو انتديقع حيحصتب انبر ىلإ اهيف برقتنو انلامعأ اهيف حلصنو

 حلاصلا انفلس,هبتك امم مهفلا حيحصو ملعلا رونب انراصبأو انتريصب

 مهف هيف خاجوعا ال يذلا ميقتسملا قيرطلل ًانايبتو نيدلا اذه نع ًاعافد

 .بيبطلا زع دقو ءابطألا

 ىفطصملا هيبنيو لأسأ هللاو ةدح ىلع باتك يف ةلاسرلا هذه تلعجف

 . هيلإو يدامتعا هللا ىلعف ابلصأب عفن امك اهب عفني نأ لسوتأ كك
 . يدانتساو يضيوفت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ققحملا

 ماا
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 ءعشاخلا كسانلا ءدباعلا دهازلا ؛ظفاحلا ؛ةودقلا .مامإلا خيشلا

 و هلمع و هنيد يف هلثم هنامز يف نكي مل نامزلا ةكرب ءرصعلا ديرف

 ناك .ةريثك ىلاعت هلل هلاعفأ و ؛ةليمج هدصاقم تناك ءهعرو و هدهز

 فنصو ؛ةمج ًامولع نقتأ ءًاييدأ ًارعاش ًايقتم ًاظفاح اعراب ًامامإ
 .نادلبلا .يصاقأب ترهتشا و «نابكرلا اهب تراس ؛ةمج فيناصت

 هللا هجو ًايغتبم كلذ يف ًايستحم فينصتلا و ملعلاب لاغتشالا مزال
 ظفح و داروألا و ركذلا و دجبتلا و موصلا و دبعتلا عم ىلاعت

 .اهضارغأ نم اهقحم و ءسفنلا مذ و ؛حراوجلا

 يتلا لئاصخلا و «ةديمحلا بقانملا هل «نيقحاللا ىلإ هللا ةجح

 ملاعلا «نيعرولا دابعلا دحأ «ةدابعلا و عرولا و دهزلا تعمج

 ”ةمطالتم هجاومأ لحاس الو هل رعقال يذلا رخازلا رحبلا «ةمالعلا

 نساحملا وذ «ريهشلا ديسلا يلولا «لضافلا ققحتملا ةمكارتم همولع

 و نارقألا لك قاف يذلا «ةديفملا فيناصتلا و ةديمحلا ةريسلا و ةديدعلا

 رصان «نادلبلا رئاس يف هلئاضف ترهتشا و «نابكرلا هنساحمب تراس

 حادم نيملسملا و مالسإلا ديقف اهضقان و ةعدبلا عماق اهمداخ و ةنسلا

 ليعامسإ نب فسوي خيشلا :نيملاعلا بر بيبح و نيلسرملا ديس

 دا
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 برع نم موق ناهبن ينبل هبسن يناهبنلا نيدلا رصان دمحم نب يناهبنلا

 يلامشلا بناحلا يف ةعقاولا مذجأ ةيرق يف نامزأ ذنم اونطوت ةيدابلا

 ةنس ةروكذملا ةيرقلا يف دلو «ةسدقملا دالبلا نم نيطسلف نم ضرأ

 . ابيرقت فلألا و نيتئاملا دعب نيتس و سمخ

 باتكل نقتملا ظفاحلا حلاصلا خيشلا هدلاو ىلع ميركلا نآرقلا أرق

 بطل رصم ىلإ هدلاو هلسرأ مث يناهبنلا ليعامسإ خيشلا ىلاعت هللا

 مولعلا نم هل ىلاعت هللا هردقام هنم ذخأ و رهزألا عماجلا لخدف ملعلا

 ءاملعلا ةذبابج و «نيققحملا و خويشلا نع اهلئاسو و ةيعرشلا

 و فلأ ةنس ىفوتملا يعفاشلا اقسلا ميهاربإ خيشلا مهنم ؛نيخسارلا

 رمعلا اذه ىضم دق و «نيعستلا وحن نع نيعست و نامث و نينئام

 رصعلا ءاملع رثكأ راص ىتح «سوردلا ةءارق يف ليوطلا كرابملا

 هيلع أرق و تاونس ثالث همزال. ةطساولاب وأ تاذئناب امإ هذيمالت

 هزاجأ دق و اهتيشاحن يراصنألا ايركز خيشلل جبنملا ؤ ريرحتلا يحرش

 ميقلا هباتك ةمدقم يف ابحصنب ةدوجوم يهو ةقئاف ةزاجإ هللا همحر
 0 .(( قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش))

 ىتح ماشلا تايالو يف ءاضقلل ريتخا هتيص الع و هركذ هنن املو

 ليحأ هنس تلع املو توريب يف ايلعلا قوقحلا ةمكحم ًاسيئر راص

 ةنيدم رواج و «هتافلؤمب نيملسملا ةمدخ و ةدابعلل عطقنا و «شاعملل

 .ةليوط ةدم ِةْلكك مظعألا لوسرلا
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 و ثيدحلا يف ابلجو ءًادج ةريشك يبف ىلاعت هللا همحر هتافنصم امأ
 ءاملع نايعأ مجارت و .ديناسألا ملع و «ةيوبنلا ةريسلاك :هتاقلعم

 و " نيحيحصلا بختتم " ابنم هلك يبنلا ىلع ةالصلا و حيدملا و «ةمألا

 ىلع تاولصلا لضفأ " و " قو لوسرلا لئامش يف لوصألا لئاسو '

 ."' هلو تاداسلا ديس

 رهش لئاوأ يف توريب يف تناك دّقف ىلاعت هللا همحر هتافو امأ

 ءادأ ةمزالم يف هتداع ىلع وهو ةيرجه ةنس مظعملا ناضمر

 ىلاعت هللا همحرف ةك# يبنلا ىلع ةالصلاو :لفاونلا ةرثك عم ضئارفلا

 عفني ال موي ةمايقلا موي هلاثمأ :عم هللا انرشح و هنانج حيسف هنكسأ و

 .ميلس“*بلقي هللا ىتأ نم الإ نونب ال و لام
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 ميحرلا نمحرلا هللا عسب

 فلؤملا ةمدقم

 «تاثداحلا فاصوأ عيمج نع يلاعتملا تابجلا نع هزنملا هلل دمحلا

 نم هو هيبن ناسل ىلعو هباتك يف ةسدقملا هسفن هب فصو امب فوصوملا
 نم هب قيلي امكو دارأ امك شرعلا ىلع ءاوتسالاو ةيولعلاو ةيقوفلا

 ديلاو هجولابو تاليوأت الو ةبج داقتعا نود نم ؛تالامكلا

 ىلع كلذ وحنو ءيجملاو ةلوربلاو لوزنلاو «نيعألاو نيعلاو ؛يديألاو

 مالسلاو ةالصلاو «ليثق الو هيبشت الو ليوأت نود نم هناحبس دارأ ام

 .نيدتبملا موجن هباحصأو هلآ ىلعو .نيملاعلا ديس دمحم انديس ىلع

 ىلع ةبحلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر ] اهتيمس ةلاسر هذبف :دعب امأ

 لئالدو تاحيحص لوقنب ةمبملا ةلأسملا هذه اهيف تحضوأ [ هللا

 «تاهبشلا بئاوش نم هبلق افص نم لك اهلبقي تايلقنو تايلقع

 يهو ؟ال فيكو « تاقولخملا ةبباشم نع ىلاعت هللا هزنف هبل رانتساو
 نيملكتملاو ءابقفلا نم ةمألا ةمئأ نع ةتباثلا ةيعرشلا لوقنلا حصأ نم

 -طا/
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 قف . ( . 5 5
 "السلا دبع نباو 2يزارلا رخفلاو ) يلازغلاك ةيفوصلاو نيثدحم او

 ( ع

 ”ربكألا خيشلاو

 يسوطلا دماح وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم وه : يلازغل مر )١(-

 لوقلملا يف زربمللا و ءمولعلا تاتشأ عماج :نيدلا ةجحمو مالسإلا ةجح .يلازغلا

 ىلإ ةبسن يلازغلاب بقلو ةئامعبرأو نيسمخ ةنس سوطب دلو «موبفملاو اهنم

 . سوطب ناكد يف هعيبيو فوصلا لزغي هدلاو ناك دّمف هدلاو لمع

 ريغلا و ' داقتعإلا يف داصتقإلا " و " نيدلا مولع ءايحإ " :اهنم ةريهشلا فيناصتلا هل

 .ةئامسمخو سمخ ةنس ةرخألا ىدامج رشع عبار نينثالا موي سوط يف يفوت ريثكلا

 دبع وبأ «يركبلا يميمتلا نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم وه :يزارلا ح0

 مولع و لوقنملاو لوقعملا يف هنامز دحوأ ءرسفملا «مامإلا «يزارلا نيدلا رخف هللا

 ( ه0 5 ) ةلس يرلا يف هدلومو «ناتسربط نم هلصأ .ب بسنلا يشرق وهو .لئاوألا

 ” بختملا ' املم ةديدع تافلؤم هل .يرلا بيطخ نبا :هل لاقيو هتبسن اهيلإو
 .( ه5١1) ةنس يفوت ةديدع بتكر

 مناغ نب دمحأ نب مالسلا دبع نب نيدلا زع وه :مالسلا دبع نبا 09

 فوصتلا يف [ زونكلا حيتافمو زومرلا لح ] باتك هل ظعاو .يسدقملا

 يمتاحلا ركب وبأ ؛يبرع نبا دمحم نب يلع نب دمحم وه :ربكألا خيشلا -)

 فوسليف ربكألا م خيشلاب بقلملا يبرعلا نبا نيدلا يحمب فورعملا يسلدنألا يئاطلا

 يقولو (ه535) ةنس دلو نيفوصتملا رابك نمو مالكلا ملع يف نيملكتملا ةمئأ نم

 . «ةيكملا تاحوتفلا» ابنم ةريهش فيناصت هلو .(ه8*1) ةنس
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 يمتيبلا رجح نياو ينارعشلاو يعفايلاو نابللا نباو )5( ف 0 ( 0. 0(

 يعفاشلا يرصملا نابللا نب دمحم نب نيدلا سمش مامإلا وه :نابللا نبا -61)
 .هال59 ةنس ىفوتملا

 نب يلع نب دعسأ نب هللا دبع ققحتملا ةمالعلا مامإلا وه : يعفايلا 000

 ةيعفاش نم ءفوصتم :؛ثحاب «خرؤم «نيدلا فيفع يعفايلا حالف نب ناميلس
 مه194 ةئس دلو دقف ندع يف هأشنم و هدلومو .ريمح نم عفاي ىلإ هتبسن .نميلا
 يفوتو ؛ماقأف ها/4١ ةنس ةكم ىلإ عجر مث .نميلا ىلإ داعو هال17 ةنس جح
 ميركلا نآرقلا صاوخ يف ميظنلا ردلا" :اهنم ةديدع فيناصت هل هه ا/14 ةئس اهب

 . "لك رشبلا ديس حدم يف ردلا 'و " نيحلاصلا اياكح يف يحايرلا ضود ب

 يلوصألا ثدححملا هيقفلا دهازلا دباعلا لماعلا مامإلا وه :يوارعشلا -(
 يسأل تسل نتا مالا هاما ممل لياارم يراسل

 نم موي نيعبرأ دعب لقن مث ؛همأل هدج ةيرق يهو ه 85/8 ةنس رصمب ةدنشقلق
 ٌ ؛اهنم ةديدع فيناصت هل هتبسن اهيلإو «ةرعش يبأ ةيقاس هيبأ ةيرق ىلإ هدلوم
 تاقبطلا " و " نيرتغملا هيبنت ' و ' ةيدمحملا دوبعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول

 .هتيوازب نفد و ه 9177 ةنس يفوت ريثكلا اهريغو ' ىربكلا

 يمتيملا رجح نب يلع نب دمحم نب دمحأ وه : : يمتيبلا رجح نبا -(5)
 ثحاب هيقف ساسعلا وبأ «مالسإلا خيش نيدلا باهش ٠ «يراصنألا يدعسلا
 . هتيسن اهيلإو ( رصمب ةيبرغلا ميلقإ نم) مثيبلا يبأ ةلحم يف هدلوم «يرصم
 (ه )٠9 ةنس هدلوم رصمب ةيقرشلا برع نم دعس ينب ىلإ ةبسن يدعسلاو

 .(ه 5ا/5 ) ةنس هتافوو

 ط4
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 "ايدييزلا ىضترم ديسلاو ' مامجلا نب لامكلاو ' " يلمرلا بابشلاو

 (*) تملا نب نيدلا رصانو'' '"يفسنلاو

 وبأ «نالسرأ نب يلع نب نسح نب نيسح نب دمحأ وه :يلمرلا باهشلا )6١-
 ةلمرلاب دلو يعفاش هيقف (ه 01/1/” ) ةئس دلو يلمرلا «نيدلا باهش «سابعلا

 .( ه845) ةنس يفوتو ( نيطسلفب)

 دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم وه :مامبلا نب لامكلا -(0)
 ةنس دلو مامهلا نباب فورعملا «نيدلا لامك «يناردنكسإلا مث يساويسلا

 .( ه871 ) ةنس يفوت ةيفلحلا ةمئأ نم مامإ ( هال40)

 .«يدييزلا ينيسحلا قازرلا دبع نب دمحم نب دمحم وه :يديبزلا ىضترم -0)
 نم «باسنألاو لاجرلا و ثيدحلاو ةغللاب ةمالع ىضترمب بقلملا ءضيفلا وبأ

 ةنس ( مارجلب يف ) دنبلاب هدلوم و( قارعلا يف ) طساو نم هلصأ .نيفنصملا رابك

 يفوتو .رصمي ماقأو ءزاجحلا ىلإ لحر ( نميلاب ) ديبز يف هأشنمو ( ه156١)

 ٠ .( ه6١٠١١) ةنس

 ظفاح :تاكربلا ويأ ءيفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع وه :يفسنلا -0)

 ..دنق رمس و نوحيج نيب ءدنسلا دالبب " فسن " ىلإ ةبسن رسفم «يفنح هيقف «نيدلا

 ( ها/١٠) ةنس يفوت

 دمحأ دمحم نب ( ركب يبأ ) هللا دبع نب دمحم هلعل :رينملا نب نيدلا رصان -0)

 نيدلا رصان نباب ريهشلا «نيدلا سمش «يعفاشلا يقشمدلا يسيقلا دهاجم نبا

 457 ةنس يفوتو هالالا/ ةنس قشمد يف دلو ةامح نم هلصأ خرؤم «ثيدحلل ظفاح
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 ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا ةمئأ نم مهريغو '''يروجابلاو '''يناقللاو

 نيعمجأ هللا مهمحرو '''ىزوملا نباك ةلبانحلا ضعب نبع كلذ اولقنو

 هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ءاول تحت نيدتبملا ةرمز يف مبسم انرشحو
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ملسو

 ةيرق ةناقل ىلإ ةبسن يناقللا ميهاربإ نب ميهاربإ نيدلا ناهرب مامإلا وه :يناقللا 0

 :ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ًاعماج ناك فوصتم لضاف «مالعألا دحأ يكلاملا ءرصمب

 وهو ( ه١5١٠) ةنس يفوت يبونرشلا هخيش ةراشإب ةليل يف اهأشنأ ةرهوجلا هتموظنمو

 .ىلاعت هللا همحر جحلا نم عجار

 عماجلا خيش يروجابلا دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ وه :يروجابلا 0

 دلو ( رصمحب ةيفونملا ىرق نم ) روجابلا ىلإ هتبسن .ةيعفاشلا ءابقف نم .رهزألا

 .( ه 1١1لال ) ةنس يفوتو ( ه98١1) ةنس

 يشرقلا يزوجلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع وه :يزوجلا نبا -)
 هدلوم .فيناصتلا ريثك ثيدحلاو خيراتلا يف هرصع ةمالع جرفلا وبأ «يدادغبلا

 ( ه508) ةنس دلو اهلاحم نم ” زوجلا ةعرشم " ىلإ هتبسن و دادغبب هتافوو

 .(ه0ه91/) ةنس قوتو
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 هنوك ةلاحتسا تبثأ نأ دعب ' | ءايحإلا ] حرش يف ىضترم ديسلا لاق

 ال ينس قيقحتلاب هيف فلاخي ال دقتعملا اذهو :ةبجلاب ًاصتخم ىلاعت

 يبن ناسل ىلع عرشلا يف طق ْئجي ملو ؛هريغ الو هيقف الو ثدحم

 اهمبف امنإو ءهلحم يف هنع هلقن يتآيس ام رخآ ىلإ ةبحلا ظفلب حيرصتلا

 يرخأتم نم ليلقو ةلبانحلا نم ريثك ثيداحألاو تايآلا ضعب رهاوظ نم
 .نيعمجأ مبلو انل رفغي هللاو ةمألا روهمج نيفلاخم ابب اولاقف «نيثدحملا

 فاستعالاو بصعتلا ًابناجم فاصنإو مهفب ةلاسرلا هذه أرق نمو

 ىلاعت هللا ىلع ةبجلا ةلاحتسا هعم ةببش ال ًاينيقي اتوبث هدنع تبغي

 يف جاتحت ال ابحوضول يهو ؛ةميقتسم ةيوس قرطو ةميوق ةيوق نيهاربب
 رون نم ءيش ىندأب هيلع هللا معنأ نمل قيقحتو قيقدت ةدايز ىلإ اهمهف

 .قيفوتلاو ةيادبلا

 مالسإلا ةجح دماح وبأ يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم ةجحلا مامإلل )١(-

 و ظعاوملا بتك لجأ نم وهو ءازجأ ةدع يف باتكلا عقي ( ه5 )٠5 ةنس ىفوتملا

 . بهذ امع ىنغأل ءايحإلا يقبو مالسإلا بتك تبهذ ول " :هيف ليق ىتح اهمظعأ

 عسبرو تاداعلا عسبرو «تاداسعلا عبر :ماسقأ ةعبرأ ىلع بترم وهو 0

 هلو ًاباتك نوعبرأ ةلمجلاف بتك ةرشع ابنم لك يف تايجنملا عبرو «تاكلبملا

 نبا يلع نب دمحم نيدلا سمش خيشلا رصتخم اهدوجأ نم ةديدع تارصتخم

 .( ه7١481 ) ةلس ىفوتملا ىنولحعلا رفعج
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 تاعنقم بيلاسأب تاحضاو ينم تارابع ًامدقم كلذب عرشأ انأ اهو

 :لوقأف «تاداسلا كتلوأ هلاق ام ضعب يناعم اهيف تصخل

 يبنلا دبع نم فلخلاو فلسلا نسم ةنسلا لهأ رشاعم انل رهظ دق

 باوصلا نأ بايتراو كش ىندأ هعم سيل ًايلج ًاروهظ نآلا ىلإ
 تابحجلا عيمج ىلع ىلاعت هللا هيزنت وه حاضولا جلبألا قحلاو حارصلا

 داقتعا وه اذهو تائداحلا فاصوأ نم اهنأل «تايلفسلاو تايولعلا

 ضعبو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم ابهئايلوأو ةمألا ءاملع روبمج

 ةصالخو ءةمألا ةاده نم ةوفصلا ةوفص مهو ةيفوصلا عيمجو ةلبانحلا

 ءةنسلاو باتكلل نيعبتملا نم ةصاخلا ةصاخو ةلملا لهأ نم ةصالخلا

 عيمج يف مهبراشمو مه بهاذم فالتخا ىلع مهروبمج قفتا دقف

 هللا نأ ىلع راصمألاو يداوبلاو ىرقلا لك يفو ءراطقألاو راصعألا

 هزنت امكو ؛تاثداحلا فاصوأ عيمج نعو تابحلا نع هزنم ىلاعت

 انتحتو انقوف تسلا انتامج نم ةبج هرصحت نأ نع سدقتو ىلاعت

 نوكي نأ نع ىلاعتو هناحبس ًاضيأ هزنت انمامأو انفلخو انلامشو انليميو

 الو تحت الو ىلاعت هل قوف الف تابجلا هذه نم ةبج ةسدقملا هتاذل

 نم ىلاعت هقح يف كلذ لك مامأ الو فلخ الو لامش الو نيمي

 نيب كلذ ْق قرف الو «تاثداحلا فاصوأ نم هنأل «تاليحتسملا
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 نعو ةنمزألاو ةنكمألا عيمج نع سدقتو ىلاعت تايلفسلاو تايولعلا

 أ""تابجلا عيمج

 1١(: 5/7 ) «[ ءايحإلا ] حرش يف يديبزلا ىضترم ثدحملا مامإلا لاق -)

 ناكم يف ةنوك ةلاحإك كلذ نإف - كلذ نع هللا ىلاعت ةمج يف هنوك ةلاحإ امأو

 .ها ىلاعت هللا ىلع ةبحلا مسا قالطإ انلحأ كلذلف

 :[ تانئاكلا فاحتإ ] :باتك يف :ًاضيأ يكبسلا باطخ دومحم خيشلا لاقو

 وهف ؛ةبج يف ىلاعت هللا نأ دقتعا نم نأ ىلع فلخلاو فلسلا عامجإ ماق دقو

 و يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاق هبو «يقارعلا ظفاحلا هب حرص امك .رفاك

 .ها ينالقابلا و يرعشألا نسحلا وبأ

 .(17//؟) ؛] ةاكشملا ] :حرش يف يراقلا يلع الم ةمالعلا عامجإلا اذه ركذو

 بهذم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا ] :ةروهشملا هتديقع يف يواحطلا مامإلا لاقو

 دودحلا نع هللا ىلاعت " :[ نسحلا نب دمحم و فسوي يبأو ةفينح يبأ ةلملا ءامقف

 ها " تاعدبلا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحت الو ءتاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو

 دق كَلَم نع ثدحأ نأ يل َنذأ ) :لاق لو يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف دروو
 - كناحبس :لوقي وهو هبكنم ىلع شرعلاو ةعباسلا ضرألا ه هالجر تقرم
 وبأ هاور حيحص ثيدحلاو . ( نوكت نيأو تنك نيأ - كيف لاقي نأ كهيزنأ

 يف حيرص اذهبف ء.( 30/1) «[ دئاوزلا عمجم ] رظنا «ةريره يبأ . نع( يلعب

 ًاناكم هل نأ مهوتي نأ وأ ءهللا تاذب قولخم طيحي نأ نعو ناكملا نع هللا هيزنت
 .هتحت وأ شرعلا قوف ناك ءاوس
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 ذإ مالسإلا ءادنبا يف اميسم الو ًادج ًارسع كلذ لقعت ناك املو
 الو مهل مابفأ ال ماعنألاك اوناك سانلا رثكأو مانألا تمع دق ةيلهاجلا

 لاق دقو ال فيك هريغ ىلع لوعت الو هذخف ئراقلا يخأ قحلا لوقلا وه اذبف

 مهيلإ روظنملا نأ ملعاو " :( ٠١5/7 ) «[ ءايحإلا ] حرش يف :يدييزلا مامإلا

 لوقنملا رهاظ عم ةفقاولا ةدلقملاب ةربعالو «ةلجلا ءاملعلاو ةودقلا ةمئألا مه اهغإ

 .ها ' هياشتملاو مكحلا نيب اوقرفي مل نيذلا

 :( ؟ال-م»50) | ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ] هباتك يف فاقسلا لوقي :هيبنت

 كانه نأ امك ءضرألا يف ىلاعت هللا نأب ملاعلا ريغل اهرهاظ مهوي صوصن كانه

 شرعلا ىلع سلاج وأ ءامسلا يف لاح هناحبس هنأب اضيأ اهرهاظ مهوي صوصن
 ريغ هرهاظ يذلا هباشتملا نم صوصن ابلكو «سامم ريغ شرعلل ًايذاحم وأ
 نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا امأف ]# ملعلا يف نوخسارلا الإ كلذ هقفي الو دارم

 صوصتلا كلت رمت هزم ائاع صوصنلا كلتل عماسلا ناك نإف 4 هنم هباشت ام

 ًاحيحص ًاقح ًاليوأت لوأَت نامزلا اذه لهأ بلغأك عماسلا ناك نإو «فيك الب

 امك لطابو قح نابرض ليوأتلا نأ ذإ «برعلا ةغل الو ةنسلا الو نآرقلا هيفاني ال

 مامإلا نع تبث امك ءاولوأ مهنأ فلسلا نم ريثك نع تبث دقو ؛مولعم وه
 نبا نعو .هتردق راثآ تءاجو # كبر ءاجو # ىلاعت هلوق- يف لاق هنأ دمحأ

 قوف هتردقو هرمأ ىوتسا نأ «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ] يف لاق هنأ رمع

 دنع هيبشتلل ةبمهوملا ( صوصتنلا كلت لوُأت . 070 /7 ) عيبرلا دنسم رظنا هتيرب

 نوفرعيف مهدغب نمو ةباحصلاك اوسيل مبنأ اذإ ماوعلا ةديقع ىلع ًاصرح انلق نم
 .قفوملا هللاو .ةيبرعلا بيلاسأو ةغللا زاجم
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 دب ال ناكو مانصألاو راجحألاو راجشألا ةدابعب اولض دق ؛مالحأ

 مهلك ناكو ؛تارصاقلا مهناهذأ همهفت ريبعت نم ىلاعت هللاب ميفرعتل

 ءاج نم رثكأ كلذكو ؛تابحلا نم ةبج الب اتاذ نولقعتي ال مبلج وأ

 يف اميس ال هللا ءاش ام ىلإو نآلا ىلإ نيملسملا ماوع نم مهدعب

 ةبج تناكو ةبج الب ًاتاذ نولقعتي ال مبلوقع لمكت نأ , ىلإ مهرغص

 راونألا عبنمو بكاوكلا علطم يه ذإ تابجلا فرشأ قوفلاو ولعلا

 ةيبلإلا تاردقملا عيمج لصأ يهو ,راطمألا ًاشنمو تاريخلا ردصمو

 ناك وأ نوكي امم ناسنإلا ىلع

 كلذل تضتقا 14 َنوُدَُداَمَو يفتي هَل فَو 8:ىلاعت لاق
 ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا ضعب دورو لجو زع ميكحلا ةمكح

 ًابيرقت قوفلا ةبجو ولعلا ةبج ىلاعت هللا بناج نم اهرهاظب ديفت يتلا
 ولعلا ىلإ هتبسنب العو لج قحلا ميظعت اهيف نأ عم مهمابفأل

 نأ ليس هيأت اهي امو يقلل نيم الكر «ةيقوفلاو

 تابحلا ىفني نم دنع لصاح وهو ( ناكملاب ال ةناكملاب ولعلا» : امهانعم

 هقلخ قوف لاع ىل ااعتو هناحبس وهف «ةمألا روهمج مهو «ىلاعت هلع

 نأ نع اهزنم ىلاعتو هناحبس هنوك عم ةز !او فرشلاو ةشغلاو ربقلاب .

 .(؟؟) ةيآلا مقر تايراذلا ةروس -0)
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 نم ًاضبأ وه ىنعملا اذهو ؛تابجلا نم اهريغ وأ قوفلا ةبج هرصحت
 هب ثيدحلا وأ ةيآلا ريسفت يف سيلو «سانلا دنع ةلمعتسملا برعلا ةغل

 هيزنتلا نم ىلاعت هب قيلي اب لخي ام هيلع امهنم دارملا ىنعملا لمحو
 هقح يف ةيئاذلا ةيقوفلا ولعلا ةبج داقتعا كلذب لخي امك سيدقتلاو

 تابآلا ضعب رهاظب نيذخآ هتعيشو ' 'ةيميت نبا هب لوقي امك ىلاعت
 ةمكحلا نأ تملع دقو ؛ليوأت نود نم ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا
 ىلاعت هتمحر وه تابباشتم ثيداحأو تايآ اذكه دورو يف ملعأ هللاو

 :تابج نودب ًاتاذ نوروصتي ال نيذلا تارصاقلا ماهفألا باحصأل
 «تابجلا فرشأ اهنأل تارابعلا كلتب ىلاعت هقح يف ولعلا ةمبج صخو

 تايآلاو ثيداحألا ضعب دورو يف ملعأ هللاو ةمكحلا يه هذهو

 هجولاك رشبلا فاصوأ ضعب ركذ اهيف يتلا ىلاعت هللا قح يف ةبباشتملا

 روصقل كلذ ريغو ايندلا ءامس ىلإ لوزنكو نيعبصألاو يديألاو ديلاو

 هل سيل هلإ روصتو لقعت نع مالسإلا لوأ يف اميس الو مانألا ماهفأ
 ع

 مهيتأي مل ول مهنأ امبرف ءهوجولا نم هجوب مهفاصوأ هبشت فاصوأ 5-3

 يبأ نبا هللا دبع نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ وه :ةيميث نبأ -()

 ةيميت نبا نيدلا ىقت «سابعلا وبأ «يلبنحلا يقشمدلا ينارحلا يريمللا رضنملا مساقلا

 .ها/؟8 ةنس اهب يفوتو ءقشمد ىلإ هوبأ هب لوحت و ه١11 ةنس نارح يف دلو

 4 ةيباهولا يلع درلل لح صختلا ةبتكملا



 يذلا هلإلا اذبب ناميإلا اوضفرل رمألا لوأ يف فاصوألا هذبب دقو يبنلا

 اوملعو .مهلوقع تربكو مببولق ترانتساو اونمآ ىتم مهو هولقعتي مل

 اهرهاظ ىلع تسيل فاصوألا كلت نأ ذئنيح نوملعي ىلاعت هللا ةمظع

 تارصاقلا مهلوقعب اهوكردي مل ىلاعت هب قيلت ىرخأ يناعم اهل نأو
 هيوحي الو تاثداحلا فاصوأ عيمج نع هزنم ىلاعت هنأ انيقي مهملع عم
 ةحص يف مزلي ال هنأو تاهحلا نم ةبج هرصحت الو ناكم الو نامز

 نأل ءهيلع يه ام ىلع ةسدقملا هتاذ ةقيقح اولقعتي نأ ىلاعت هب ناميإلا

 هدوجوب ىلاعت هب ناميإلا يف يفكيو هللا الإ هللا ملعي ال ذإ ليحتسم كلذ

 مث «صقنلا تافص عيمج نع هبيزنتو لامكلا تافص عيمجب هفاصناو

 ("7ثيداحألا ضعب يف ةدراولا تابباشتملا تافصلا كلت اولوأ اوءاش نإ

 «فلخلا بهذم وه امك ىلاعت هللاب قيلت نامي اهورسفو ”'تايآلاو

 هيلع قفتم .( -خلا- ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني ١ :ثيدحك -0
 " ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا " باب " دجبتلا " باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .( ١١56 ) مقرب

 و ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا " باب " نيرفاسملا" باتك يف ملسمو

 .(1الال؟) مقرب ' هيف ةباجإلا

 )1١(. ةيآلا حتفلا ةروس © مبيديأ قوف هللا دب# :ىلاعت هلوقك -()
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 هيبشت ريغ نم تدرو امك اهب.اونمآو ليوأت ريغ نم اهوقبأ اوءاش نإو

 تائداحلا تافص هبشت ابنأ اهيف اودقتعي نأ ريغ نم يأ : ”ليطعت الو
 اولظعي نأ نود نمو ىلاعت هللا ىلع ليحتست اهنأل مهدنع ةمولعملا

 نم هلوسرو ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع اهب فاصتالا نع ةسدقملا هتاذ

 :ىلاعت هللا ىلإ اهتقيقح ملع اوضوفو انلوقع هكردت مل يذلا لامكلا

 سبيلو ٠ ؛ىلاعت هب قيلت ةلماك ناعم ابب دارملا نأ ًانيقي نوملعي مه امإإو

 نأل ءاهريغو يديألاو هجولا :نم اهمهفن يتلا ءاضعألا هذه اهب دارملا

 ءاببحاص ثودح ىلع لدت ثداوح اهنوكل ىلاعت هيلع ةليحتسم هذه

 نأ امإ ايندلا ءامس ىلإ لوزنلا كلذكو ءًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت
 ليوأت نودب ىقبي وأ ءفلخلا بهذم وه امك ًالثم هكلم لوزنب لوؤي
 يذلا لوزنلا ىنعم هنم دارملا نأ ملعي نأ دعب فلسلا بهذم وه امك

 نأل ءانيقي كلذ نم دارم ريغ لفسأ ىلإ ىلعأ نم طوببلا وهو ؛همهفن
 ليحتسم وبف ءًاعطق ىلاعت هب هفاصتا زوجي الو «ثداوحلا فصو اذه
 هب فصتملا ثودح ىلع هتلالدل لجو زع هقح يف

 لييقلا اذه نم تدرو يتلا تابباشتملا عيمج يف ملسألا نأ ملعاو

 :هترهوج يف يناقللا مامإلا لوقي ىنعملا اذه فو -()

 اهيزنت مرو ضوف وأ هلوأ ابيبشتلا مهوأ صن لكو

-94-- 
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 ةرهاظلا يناعملاب ليوأتلا مدع وهو فلسلا بهذم ثيدحلاو نآرقلا يف

 لامك فاصوأ اهنأ داقتعا دعب ىلاعت هللا ىلإ اهتقيقح ملع ضيوفتو

 ثداوحلا بسانت يتلا يناعملا نم اهرهاظ هديفي ام يفنو ًانيقي ىلاعت هلل

 انلمعتسا دق نوكنو هيف روذحم ال اذكه ليوأت نودب هذه ءاقبذإ

 .هلوسرو هللا دارأ ام ىلع هلوسرو هلل اهملع ميلستب بدألا

 ةبجو ولعلا ةبج يف ىلاعت هللا نأ هرهاظ ديفي امم درو ام امأو

 ىلاعت هللا لامك نأل ًاعطق هليوأت بجي اذهف ءءامسلا يفو قوفلا

 هرصحت ال نأ امزج يضتقي ًالقنو ًالقع هوجولا لك نم ققحملا تباثلا

 ضرأ الو ءامس هيوحت ال امك تابجلا نم اهريغ الو ولعلا ةبج ىلاعت

 . تاثداحلا عيمج نم ءيش الو

 رهاظلا ىنعملا دارملا سيل هنأ ًانيقي ملعف كلذك رمألا ناك اذإو

 تابحلا فرشأ تناك امل ولعلا ةبج اهنإو «تايآلاو ثيداحألا كلت نم

 درو تادابعلل مهدوبعم ىلإ اهنم نوهجوتي ةبج نم دابعلل دب ال ناكو

 دابعلل ةمحر ىلاعت هللا بناج يف ةيقوفلاو ةيولعلا فاصوأ نم درو ام
 ةيلقعلاو ةيعرشلا ةيعطقلا ةلدألا تماق دقو ءدادسلا ليبس اولضي الثل

 كلت رهاظ نأو اهريغ الو ولعلا ةبج هرصحت ال ىلاعت هنأ ىلع

 ناعمي اهورسفو ةمئألا ةمئأ روبمج اهلوأ دقو ؛دارم ريغ صوصنلا

 ىفخي الو ءداشرلا ليبس نع اهب اوجرخي مل ىلاعت هللاب قيلت ةحيحص
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 بجيف :؛ىلاعت هللاب ةقلعتملا ديحوتلا دئاقع مهأ يه ةديقعلا هذه نأ

 رصتقن ال نأ يضتقي كلذو «تاجردلا ىصقأ ىلإ اهب مامتهالا انيلع

 كاردإ نع ةرصاق اهدحو انلوقع نإف ءطقف انلوقع هكردت ام ىلع

 كلذ نم هكردأ ام انلوقعي هانكردأ ام ىلإ فيضن لب ؛ديحوتلا قئاقح
 نيذلا نطابلاو رهاظلا ءاملع نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ةمألا ءاملع

 يف دهزلاو ىوقتلاو تاداسعلا عاونأو ملعلاب لاغتشالاب مهرامعأ اوضق

 يهام ىلع ةييفلا وألا قا ميدلعو موت هلا دو ىتح ان

 نيقبب ءالؤبف 4 ٌدَّمأ ْمُكْمَنصُيَو هللا وَُتَأَو # : ىلاعت لاق « هيلع
 ثيداحألاو تايآلا يناعم نم عراشلا دارملانم مهفأو انم ملعأ مه

 قيلي الامو ىلاعت هللاب قيلي اب انم فرعأو «تابباشتملا ريغو تابباشتملا

 ةحصو مهبولق ءافصو مهمبف ةرفوو مهملع ةرثكل تافصلا نم

 . مهرئاصب ريونتو مهكاردإ

 بهاذملا لهأ نم ةمألا روهمج نم مهريغو مهاندجوف انرظن دقو

 يزوحلا نبا مامإلاك ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملاو ةيفلحلاو ةيعفاشلا ةثالثلا

 ةبج نع ىلاعت هنوهزني امك قوفلاو ولعلا ةبج نع ىلاعت هللا نوهزني
 نم ةبج هرصحت اهنأ نودقتعي ال تسلا تابحلا يقابو تحتلاو لفسلا

 (؟/85 ) ةيآلا مقر ةرقبلا ةروس -41)
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 ؛«تاومسلاو نوضرألاو ةنمزألاو ةنكمألا هيوحت ال امك تابحلا هذه

 ولعلا ةبج يف ىلاعت هنأ ىلع اهرهاظ لدي يتلا صوصنلا نورسفيو

 ةبلغلاو ربقلاب هقلخ ىلع ةيقوفلاو ولعلا هل لجو زع هنأب قوفلاو
 نود ابب صتخم وأ ؛ةبجلا كلت يف روصحم هنأ ال ةزعلاو فرشلاو

 نوكت امنإ تابجلا نإف ءاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت تابحلا رئاس

 سيل تابج ةسدقملا هتاذل سيل ىلاعت هنأ امكف :تاثداحلا تاقولخملل

 تايلفسلا عيمج نع هزنت دق «تاقولخملا نم دحأ ةبج يف وه

 اهتيسن اهلك ءتاومسلاو نيضرألاو ةنمزألاو ةنكمألا نم تايولعلاو

 دعب اهدجوأ اهقلاخ وهو ةتاقولخم اهنأ يهو «ةدحاو ةبسن ىلاعت هيلإ

 ءامس الو ًايدق ًادوجوم ناك ىلاعت وهو ءضحللا مدعلا نم نكت مل نأ

 ميدقلا هللا وه اهقلخ نأ دعبو اهقلخ لبق لجو زع وهو «ضرأ الو

 مل تاثداحلا فاصوأ عيمج نع هزنملا تالامكلا لكب فصتملا ميظعلا

 ءاهقلخ نأ لبق نم هل نكت مل فاصوأ اهقلخ دعب ىلاعت هل ددجتت

 نآلا وهو» نيفراعلا ضعب داز ''(هعم ءيش الو هللا ناك) :ّهك لاق

 ئيش ال و ةياور يفو «ةديرب نع ةبيش يبأ نباو مكاحلاو نابح نبا هاور 00

 يصهو ةدايزلا نكلو تياث : يراقلا لاق .هلبق ئيش نكي ملو ةياور يفو . هريغ

 نوكي نأ هبشيو لاق .ةيفوصلا مالك نم " ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو " هلوق

 تالا

 «6 ةيباهولا يلح درلل ةيصصخلتل تار ةتكلل ١



 . نع ىلاعتو هناحبس سدقتو ناوكألا عيمج قلخ (ناك هيلع ام ىلع
 .نامزلاو ناكملا

 هنإ لاقيو ؟ةبج نود ةبج ىلاعت هب صتخت فيكف كلذك رمألا ناك اذإو
 .تاقولخملا قلخ دعب تثدح اهإ تابحلا هذهو «قوفلاو ولعلا ةبح'يف

 سس آ

 ىلع ينالقسعلا ظفاحلا صن دقو :لاق . ةينيعلاب نيلئاقلا ةيدوجولا تايرتفم نم
 لامكلا تاذ بسحب ريضت ام ىلاعت هنأ " :اهليوأتف تحص نإو .اهعضو
 .ًاصخلم ىبتنا " تادوجوملا قلخ دعب هيلع ناك امع لالجلا تافصو
 نع هظفلو «ربخلا يف ةجردم اهنأ تاحوتفلا يف يبرع نبا ركذ مجنلا لاق نكل

 هللا لوسر ىلع ملسن انئج اولاقف كو هللا لوسر ىلع موق لخد لاق ةديرب
 الو هللا ناكو : كو هللا لوسر لاقف رمألا اذه ءدب نع هلأسنو نيدلا يف هقفتنو

 عبس قلخ مث ئيش لك ركذلا يف بتك و ءاملا ىلع هشرع ناك و هريغ ئيش
 عطقتي بارسلاو تجرخف تبهذ دق كتقان هذه تآ يناتأ مث :لاق .تاومس
 . (اهتكرت تنك ينأ تددوف اهنود

 اي :لاق :لاق نيصح نب نارمع نع مهريغو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هاورو
 ْئيش لك لبق هللا ناك» لاق ناك فيك رمألا اذه لوأ نع انربخأ هللا لوسر
 تاومسلا قلخو ئيش لك ركذ ظوفحملا حوللا يف بتكو ءاملا ىلع هشرع ناكو
 اهينود عطقت يه اذإف تقلطناف نيصحلا نبا اي كتقان تبهذ دانم دانف .ضرألاو
 ينولجعلا مامإلل ءافخلا فشك .ىبتنا (اهتكرث تنك ينأ تددول هللاوف بارسلا
 املا

 ا
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 :ةديقعلا هذه نأ ًايلج ًاروبظ ربظو نيبت دقف كلذ تملع اذإ

 تايولعلا تابجلا نم ةبج هرصحت نأ نع ىلاعت هللا هيزنت يهو

 هللا لامكب قيلت يتلا ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلا يه تايلفسلاو

 ةثالثلا بهاذملا لهأ نم ''"'ةيدمحم ا ةمألا مظعم ةديقع يهو «ىلاعت

 ةيبلإلا تالامكلا اهيضتقت يتلا يهو ةيفوصلا انتاداسو ةلبانحلا ضعبو

 دنتسم اولق نإو مهفلاخ نملو «ةيلقنلاو ةيلقعلا تاكاردإلا اهديؤتو

 امب ركفت الو ءقيقحت الو قيقدت نودب صوصنلا رهاوظب مبكسُت وهو

 ةبج يف هنآب ىلاعت هيلع اومكحف ءقيلي الامو ةيبلإلا تالامكلاب قيلي

 فاصوأ نم يه امنإ تابجلا نأب اولابي ملو ءقوفلا ةبجو ولعلا

 تايولع ال ذإ تاهبج كلانه نكي مل ىلاعت اهقلخي نأ لبقو تاثداحلا

 ىلاعت هب طيحت ىتح تاقولخملا نم ذئتقو ءيش الو تايلفس الو

 ولعلا ةبج نوكت دقف تايبسن رومأ يه تابجلا ًاضيأو «تاهجلا

 يه ضرألا نأ مولعملا نم ذإ ءرخآ قولخمل لفسلا ةبج يه قولخلا

 :لاقف هللا ىلع ةبجلا ةلاحتسا ىلع هترهوج يف يناقللا مامإلا صن دقو )١(-

 تابجلا يف نوكلاك هقح يف تافصلا يذ دض ليحتسيو

 ليحتسي هنأ ىنعملاو «ليحتسملا ةلثمأ يقاب اهيلع ساقيف «ةلثامملا ةلثمأ نم هذه

 فلخلا و مامإلاو تحتلاو قوفلا .تسلا تابجلا ىدحإب هفصو ىلعت هللا ىلع

 .لامشلاو نيميلاو
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 يه مهنم موقل ولعلا ةبجف ؛تاقولخم دجوي اهتاهج رئاس يفو ةيورك
 «ضرألاب ةطيحملا تاومسلا مارجأ اذكو «نيرخآ موقل لفسلا هبج

 اهبعمجي نأ ىلإ تابجلا رئاس نم ىرخألاب ةطيحم اهنم ةدحاو لكو
 مظعأ وبف ىلعألا شرعلا اهتاهج رئاس نم اهب طيحيو اهعيمج
 َلَع نحل # :ىلاعت هلوق ةمكح ملعت انه نمو ىلاعت هللا تاقولخم
 ةبج لك نأ ملعت ًاليلق ولو كلذ يف تلمأت اذإف "4 ئَوّتْسَآ شرم
 ةكئالملا نم نيضرألاو تاومسلا يف هللا تاقولخم نم دحأل ولع

 نأ اذه نم جتنيف ءرخآ قولخمل لفس ةبج يه مهريغو نجلاو سنإلاو
 تابج اهلكو «ةيولعلا مهتبج يه نمل ةبسنلاب ولع تابج تابجلا لك
 هنورصحي نيذلا كئلوأل لاقيف ةيلفسلا مهتبج يه نمل ةبسنلاب لفس

 يف هلعجب ىلاعت هميظعت متدصق متنأ هميظعت دصقب ولعلا ةبج يف ىلاعت
 لفس ةبج يه هذه مكولع ةبج نأ مكنع بهذ نكلو «ولعلا ةبج
 ةبسنلاب ىلاعت هل ميظعت مدع كلذ يف نوكيف نيرخآ قلخ ىلإ ةبسنلاب
 نم اهيف امل لفسلا ةبج نع ىلاعت هل مكبيزنتو «قلخلا كئلوأ ىلإ
 اهيفف مكريغ ىلإ ةبسنلاب ولع ةبج اهنأل مكل متي ال ميظعتلا مدع
 . ةيثيحلا هذه نم ىلاعت هل ميظعت

 .(5) ةيآلا مقر هط ةروس -()

 4 ةيباهولا يلع درلل ةيصصختلا ةبتكملا



 نم ةمألا روهمج هيلع ام وه حضاولا قحلا نأ ملعت كلذ تملع اذإ

 تايولعلا ةنمزألاو ةنكمألا عيمج نعو تابجلا عيمج نع ىلاعت هللا هيزنت

 .تايلفسلاو

 دقتعيو «ىلاعت هللا قح يف ملسم لك دقتعي نأ بجي اذكه

 الو روصم مسجب سيل ىلاعت هنأ يلازغلل ''[ دئاقعلا دعاوق ] يف امك

 لوبق يف الو ريدقتلا يف ماسجألا لثامي ال هنأو ردقم دودحم رهوج

 هلحت الو ضرعب الو رهاوجلا هلحت الو رهوجب سيل هنأو .ماسقنالا

 دِلَثِك سيل # .دوجوم هلئثامي الو ءًادوجوم لثامي ال لب «ضارعألا

 راطقألا هيوحت الو رادقملا هدحي ال هنأو ءيش لثم وه الوأ'' يت

 .تاومسلا الو نوضرألا هفنتكت الو تابحلا هب طيحت الو

 هدارأ يذلا ىنعملابو هلاق يذلا هجولا ىلع شرعلا ىلع وتسم هنأو

 هلمحيال ؛لاقتنالاو لولحلاو نكمتلاو رارقتسالاو ةسامملا نع ًاهزنم ءاوتسا

 هتضبق يف نوروهقمو هتردق فطلب نولومحم هتلمحو شرعلا لب شرعلا

 ال هيقوف «ىرثلا موخت ىلإ ءيش لك قوفو ءامسلاو شرعلا قوف وهو

 يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم ةجحلا مامإلل :دئاقعلا دعاوق -(1)

 .[ ءايحإلا] بتك نم يناثلا باتكلا وهو(هد )٠0 ةنس ىفوتملا يسوطلا

 )١١( ةيآلا مقر ىروشلا ةروس -(0)

 ذا

 «6 ةيباهولا يلح درلل ةيصصخلتل تار ةتكلل ١



 لبء.ىرثلاو ضرألا نع ادعب هديزت ال امك ؛ءامسلاو , شرعلا ىلإ ابرق هديزت

 .ءامسلاو شرعلا نع تاجردلا عيفر وه

 كلذ عم وهو «ىرثل لاو ضرألا نع تاجردلا عيفر هنأ امك

 لع وهو # ديرولا لبح نم دبعلا ىلإ برقأ وهو ءدوجوم لك نم بيرق

 تاذ هتاذ لئامت ال امك ماسجألا هبرق لئامي ال ذإ يهم ٍءْوَعل

 هيوحي نأ نع ىلاعت «ءيش هيف لحي الو ءيش يف لحي ال هنأو ,ماسجألا

 نامزلا قلخ نأ لبق ناك لب «نامز هدحي نأ نع سدقت امك ناكم

 سيل ءهتافصب هقلخ نم نئاب هنأو « ناك هيلعام ىلع نآلا وهو ءناكملاو

 هلحت ال لاقتنالاو ريغتلا نع سدقم هنأو «هتاذ هاوس يف الو هاوس هتاذ يف

 نع ًاهزنم هلالج توعن يف لازي ال لب ضراوعلا هيرتعت الو ثداوحلا

 هتاذ يف هنأو ءلامكتسالا ةدايز نع اينغتسم هلامك تافص يفو «لاوزلا

 يف راربألاب افطلو هنم ةمعن راصبألاب تاذلا يئرم لوقعلاب دوجولا مولعم
 يلازغلا مالك ىبتتا . ميركلا هبجو ىلإ رظنلاب ميعنلل ًاماقإو ءرارقلا راد

 نع ىلاعتو هناحبس ههزنأو اهب هللا نيدأو اهدقتعأ يتلا يتديقع وه

 ةدقتعملا قرفلا كلت لضأ الو تايلفسلاو تايولعلا نم تابحلا رئاس

 لب «مالسإلا نيد نع ابجرخي ًاليلضت ىلاعت هللا بناج يف ولعلا ةبج

 )١(- ةيآلا مقر أبس ةروس 5170(.
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 ءاملعلا نم ةيدمحملا ةمألا روهمج اوفلاخو ًاشحاف أطخ كلذ يف اوأطخأ

 ةبجلا مهداقتعا عم نودقتعي ال مهف كلذ عمو «ةيفوصلاو ءابقفلاو

 دق هنأل ةبجلا داقتعا مزاول نم تناك نإو ىلاعت هللا بناج يف ةيمسجلا

 تناك نإو ةيمسجلا نع ىلاعت هبيزنت ةنسلا لهأ رئاسك مهدنع تبث

 هبيزنت ةنسلا لهأ رئاسك مهدنع تبث دق هنأل ةبحلا داقتعا مزاول نم

 مهتكل «مهنم ةلبانحلا ضعب كلذب لاق نإو ةيمسحلا نع ىلاعت

 هلعلو ءهنع حصي مل ةيميت نبال كلذ نم بسن امو ؛هيلع اوضرتعا

 . هئادعأ ضعب هيلع هسد امم

 لوقنلا رهاوظب هونيز امبم ةبحلا داقتعا يف مهبهذم نأ : لصاحلاو

 هيلع امل فلاخم وه ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم ةيعرشلا
 عيمجو ةلبانحلا ضعبو ةثالثلا بهاذملا لهأ نم ةيدمحملا ةمألا روهمج

 قيلت ناعمب تابباشتملا تايآلاو ثيداحألا كلت اورسف دقو :؛ةيفوصلا

 مامإلاو «تاثداحلا ةبياشمو تابجلا هنع يفنتو ىلاعت هللا لامكب

 كلذكو هاشاح مث اشاحو ءاملعلا هركذ امك كلذ نم ئرب ''”دمحأ

 ينابيشلا هللا دبع وبأ «لبتح نب دمحم نب دمحأ وه :دمحأ مامإلا -()

 ةعبرألا ةمئألا دحأو «يلبنحلا بهذملا مامإ وهو .ه15١ ةنس دلو «يلئاولا

 ه١111 ةنس يفوت " دنسملا ' :اهمهأ نم ةديدع فيناصت هل ةلبانحلا ةيسن هيلإو
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 ةيفوصلاو ءاملعلا ةمئأ هنع ىفن دق '''يناليجلا رداقلا دبع يديس

 دق «ةبحلا ركذ ابيف ةدوجوملا ''![ةينغلا ] هباتك يف ةروكذملا هتديقعو

 ةامسملا هتديقع يف ابسفنب اهركذ يبرعلا نب نيدلا يحم يديس تيأر

 صاونخلا ةديقع ةخسن نأ عم ةبجلا ظفل اهيف سيلو [ صاوخلا ةديقع ]

 ام ديؤي اذهو ءةحصلا تامالع هيلع ميدق طخب يه اهتيأر يتلا هذه

 نباو ينارعشلاو يعفايلاو يدركلا نيدلا مجن مالعألا ةمئألا هركذ

 ةبجلا ظفل نأو ءكلذ نع رداقلا دبع خيشلا يديس هيزنت نم رجح

 ءهنع عجر مث ءهرمأ ءادتبا يف ناك هنأ وأ روكذملا هباتك يف سوسدم

 ةبجلا داقتعا ةقيقح هبهذم ناك هنع هللا يضر هنأ انضرف ول :لوقأ الو

 لهأ نم ةيدمحللا ةمألا روهمج ةفلاخمل هيلإ تفتلي الو هيلع لوعي ال

 عيمجو يزوجلا نبا مامإلاك :ةلبانحلا ضعبو ةثالثلا بماذملا

 تنكل رداقلا دبع انديس قح يف ضرفلا اذه تضرف ول ينأل «ةيفوصلا

 يكنج نب هللا دبع نب ىسوم نب رداقلا دبع وه :يناليجلا رداقلا دبع -0
 .يليحلا وأ «يناليكلا وأ «يناليحلا نيدلا يحم «دمحم وبأ «ينسحلا تسود

 ءارو ) ناليج يف دلو .نيفوصتملا داهزلا رابك نم .ةيرداقلا ةقيرطلا سسؤم وهو

 .ه051 ةلس يفوثو ه5ا/١ ةنس ( ناتسربط

 رداقلا دبع خيشلل " قحلا قيرط يبلاطل ةينغلا " باتك وه :ةينغلا -0)
 .ه١07 ةنس ىفوتملا يناليجلا

 مو
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 سيل ةقرشملا سمشلا ىلإ رظني رصبلا يوق ًاريصب الجر نأ ضرف نمك
 «لوبقم الو لوقعم ال ضرفلا اذهف ءاهاري الو باجح اهنود
 .لوحفلا ةمئألا كئلوأ هلاق امك هيلع سوسدم كلذ نأ باوصلاف

 :لوقأف ةمبملا ةلأسملا هذه يف لوقنلاب عرشأ انأ انهو

 دعاوق ] باتك نم ثلاثلا لصفلا يف يعفاشلا يلازغلا مامإلا لاق

 :[ ءايحإلا ] نم [ دئاقعلا

 صاصتخالا نع تاذلا هزنم ىلاعت هللا نأب ملعلا :عباسلا لصألا

 مادق وأ لامش امإو نيمي امإو لفسأ امإو قوف امإ ةبجلا نإف «تابجلاب
 قلخ ةطساوب اهثدحأو اهقلخ يذلا وه تابحلا هذهو ء«فلخ وأ

 ىمسيو ضرألا ىلع دمتعي امهدحأ :نيفرط هل قلخ ذإ ناسنإلا

 ةبج يلي امل قوفلا مسا ثدحف ًاسأر ىمسيو هلباقي رخآلاو ءالجر
 بدت يتلا ةلمنلا نإ ىتح لجرلا ةهج يلي امل لفسلا مساو سأرلا

 يف تناك نإو ءًاتحت ابقح يف قوفلا ةبج بلقنت فقسلا تحت ةسكنم
 يف ىرخألا نم ىوقأ امهادحإو ,نيديلا ناسنإلل قلخو اقوف انقح
 ىمستو هلباقي امل لامشلا مساو ىوقألل نيميلا مسا ثدحف «بلاغلا

 رصبب نيبناج هل قلخو «ًالامش ىرخألاو انيمي نيميلا يلت يتلا ةبجلا
 اهيلإ مدقتي يتلا ةبجلل مدقلا مسا ثدحف هيلإ كرحتيو مهدحأ نم
 «ناسنإلا ثودحب ةثداح تابحلاف ءابلباقي ال فلخلا مساو ةكرحلاب

 نكي مل ةركلاك ًاريدتسم قلخ لب ةقلخلا هذبب ناسنإلا قلخي مل ولو
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 ةبجب ًاصتخم لزألا يف ىلاعت ناك فيكف .ةتبلأ دوجو تابجلا هذبل
 نأبأ ءهل نكي مل نأ دعب ةبجب اصتخم راص فيك وأ ؟ةثداح ةبجلاو
 هل نوكي نأ ىلاعت ذإ قوف هل نوكي نأ نع ىلاعتيو هقوف ملاعلا قلخ
 هتحت ملاعلا قلخ وأ «سأرلا ةبج نوكي امع ةرابع قوفلاو «سأر

 لجر هل نوكي نأ نع ىلاعت ذإ ءتحت هل نوكي نأ نع ىلاعتف

 يف ليحتسي امم كلذ لكو «لجرلا ةبج يلي امع ةرابع تحتلاو
 زيحب صتخم هنأ ةبجب ًاصتخم هنوك نم لوقعملا نألو ؛لقعلا

 . ضرعلا صاصتخا رهاوجلاب صتخم وأ رهاوجلا صاصتخا
 ًاصتخم هنوك لاحتساف «ًاضرع وأ ارهوج هنوك ةلاحتسا رهظ دقو
 ةدعاسملا عم مسالا يف ًاطلغ ناك نيينعملا نيذه ريغ ةبجلاب ديرأ نإو
 ذاحم لكو ءًايذاحم ناكل ملاعلا قوف ناك ول هنألو ىنعملا ىلع
 ريدقت كلذ لكو ءربكأ وأ هنم رغصأ وأ هلثم نوكي نأ امإف ءمسحل
 امأف «ربدملا دحاولا قلاخلا هنع ىلاعتيو رادقم ىلإ ةرورضلاب جوحم
 هيفو ؛ءاعدلا ةلبق اهنأل وهف ء ءامسلا ةبج ىلإ لاؤسلا دنع يديألا عفر

 ًامينت ءايربكلاو لالجلا نم وعدملل فصو وه ام ىلإ ةراشإ ًاضيأ
 دوجوم لك قوف ىلاعت هنإف «ءالعلاو دجملا ةفص ىلع ولعلا ةبج دصقب
 . ىبتنا ءاليتسالاو ربقلاب

 دنع [ ءايحإلا] ىلع هحرش يف يفنحلا يديبزلا ىضترم ديسلا لاقو
 حرش يف يفسنلا لاقو ؛ةبجلاب اصتخم ىلاعت هنوك لاحتساف :هلوق

 غ1
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 ليحتبسم ىلاعت هيلع اهعامتجاو ةفلتخم تابجلاو روصلا :'”'ةدمعلا
 يف لكلا ءاوتس ال ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا سيلو ءاهسفنأ يف اهيفانتل
 اهنم ءيشب صتخا ولف ءهيلع تاثدحملا ةلالد مدعو صقنلاو حدملا ةدافإ

 .ه١ ثدحملا تارامأ نم اذهو صصخم صيصختب ناكل

 يف ناك ول هنأل ؛:ةبج يف نوكي ال ملاعلا عناص :''”يكبسلا لاقو
 ناكم يف ناك ولو هل ةمزلتسملا وأ ناكملا اهنأ ةرورض ناكم يف ناكل ةبج

 هنأ تبثو بجاو نوكي الف هناكمو هزيح ىلإ ًارقتفم ناكل ازيحتم ناكل

 تابجلا لك يف امإف ةبج يف ناك ولف ًاضيأو «فلخ اذهو دوجولا بجاو '

 راقتفالل مزلتسملا صاصتخالا مزليف ضعبلا يف امإو ؛عينشو لاحم وهو

 . ىبتنا بوجولل يفانملا صصخملا ىلإ

 : ىضترم ديسلا لاق مث

 الو ثدحم ال ينس قيقحتلاب هيف فلاخي ال دقتعملا اذه : هيبنت

 ظفلب حيرصتلا يبن ناسل ىلع عرشلا يف طق ءيجي ملو هريغ الو هيقف

 ال فايكو ءًاظفلو ئنعم ةيفنم مدقتلا ريسفتلا بسحب ةبحلاف ةمججل

 فرش فيلأت وهو يفسنلل دئاقعلا ةدمع حرش باتك وه :ةدمعلا حرش -()

 .ه"17 7 ةلس ىفوتملا يفنحلا ينميلا يراجنلا هللا دبع نب يلع نب ليلخ نيدلا

 جات رصن وبأ « يكبسلا يفاكلا دبع نب ةلع نب باهولا دبع وه : يكبسلا 00

 .هالال١ ةنس يفوتو «هالا 7 ةنس دلو ثحاب خرؤم «ةاضقلا يضاق يكبسلا نيدلا
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 كذب ةبج يف ناك ولو ؟ "04 ىو ىل» لوقي قحلاو
 .دحاو لثم نع الضف لاثمأ ه ناكل رابتعاا

 ءةبجلا ىلع ءابقفلاو نيثدحملا نأ نم ' '” ضايع يضاقلا هلقن امو

 يف ىلاعت هنأ مبنم دحأ نع لقني ملو هفالخب عطاقلا ماق ام ىنعملا سيل

 ٍشْوَمْلأ َلَعْوَحيلا # انآرق ًاعمس تبث امل نكل كلذ نع هللا ىلاعت اذك ةبج
 اَمَنولَعْفَيَو رِهَفوفنِم مترو 4 -وواَبِعَفوم رهياَقْلا وهو 4 وتس ل: م ص 0( سحم معا (3) ي سم +
 وحن تراشأف هللا نيأ» :ءادوسلل قو لاف ثيح ةنسو اها © َنوُرَمَوُي - وادع

 .رهاوظلا نم كلذ ريغ ىلإ ( ("!ةنمؤم اهنإف اهقتعأ لاقف ؛ءامسلا

 )١١( ةيآلا مقر ىروشلا ةروس -()

 برغملا ملاع لضفلا وبأ يتبسلا يبصحيلا ىسوم نبا :ضايع يضاقلا 00
 مهباسنأو برعلا مالكب سانلا ملعأ نم ناك ءهتقو يف ثيدحلا لهأ مامإو
 يفوتو ةطانرغ ءاضق مث ه575 ةنس اهيف هدلومو ةتبس ءاضق يلو . مهمايأو
 " ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا " :اهنم ةديدع فيناصت هل ه5 ةنس شكارمب

 ." راونأل قراشم "و " ملسم حيحص " حرشو
 .(4) ةيآلا مقر هط ةروس 0

 )١(. ةيآلا مقر ماعنألا ةروس -(5)

 .(09) ةيآلا مقر لحنلا ةروس“ -(4)

 عفد ] باتكل هقيقحت يف ثيدحلا اذهل هجيرخت يف فاقسلا خيشلا لوقي 00
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 ىفوتملا يلبنحلا يزوجلا نب نمحرلا دبع جرفلا يبأل [ هيزنتلا فكأب هبشتلا هبش
 يحص يف ملسم هاور [1837-1417-188-183] ص(291) ةنسس

 مهتافنصم يف ظافحلا نم ريثك فلاخ دقو .يراخبلا نود 007 مقربا"

 الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ)» ظفلب هوورف " ملسم حيحص " يف ءاج يذلا ظفللا اذه

 نينمؤتأ :لاق ءمعن تلاق ؟ هللا لوسر ينأ نيدهشتأ :لاق .معن تلاقف ؟ هللا

 (407 /8) هدنسم يف دمحأ هاور (اهقتعأف :لاق ءمعن تلاق ؟ توملا دعب ثعبلاب

 " يف قازرلا دبعو . حيحصلا لاجر هلاجر :(714 /4 ) عمجملا يف يمثيبلا لاق و

 و(ةال/٠٠ ) يمرادلا و (فشك )7/١ ١5 رازللا و )١72/4( " فنصملا

 لاق امك نايزرملا نب ديعس هيف سيل و حيحص هدنس و (77/17) يناربطلا
 )5١/1١(. ةبيش يبأ نبالو 97١( ) ىقتنملا يفدوراحلا نبا و ؛يمثيبلا

 ىتم و لامتحا ابيف لقأل' ىلع وأ ىنعملاب ملسم ةياور نأ نيبتي و حضتي كلذ نمو

 !؟ ةديقعلا يف لصأ لمتحم ءيش ىلع ىنبي فيكف لالدتسالا طقس لامتحالا ٌارط

 ىلع " هللا نيأ ' ظفللا اذه نوددرب ةمسجملا ىرن اننأ بيرغلا بيجعلا نمو

 ىنعملاب 2 يبنلا مالكل ٌةياكح و ةاور فرصَت اذه نأ نوكرديال و ًامئاد مهتنسلأ

 نيدبشتأ » :ظفلب ملسم ريغ دنع ثيدحلا اذه توبث دعب ًاصوصخ و ئطخملا
 ةفلاخم لقألا ىلع وأ «ةمات ةفلاخم " هللا نيأل " فلاخملا (هللا الإ هلإ ال نأ

 . " هللا نيأ " ىنعم ديفتال

 :لقي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ نم ةريبك ةقث ىلع و اماه مزاج يننإ و

 لضفلا وبأ ثدحملا ديسلا اهضعب ركذ ىرخأ ةلدأل و هانمدق امل " هللا نيأ "
 " اهنم (7371) ص " نيعملا حتف " يف يرامغلا

 عع
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 ديري صخش هاتنأ اذإ ناك هنأ ٍةيَو يبنلا نع رتاوت ال ثيدحلا اذه ةفلاخم ١-

 .همالسإب مكح امهلبق اذإف «نيتدابشلا نع هلأس ؛مالسإلا

 هيف ركذي ملو «لي ليربج كاؤس ثيدح يف نامإلا ذاكرأ نيب هل يبنلا نأ ١-

 .ةمسجملا اهدقتعت يتلا ء ءامسلا يف هللا نأ ةديقع

 فيكف ءًاكرش يفنتالو ًاديحوت تبشت ال [ ءامسلا يف " هللا نيأ" | ةديقع نأ -"
 يف هللا نأ نودقتعي نوكرشملا ناك دق و ملسم هنأب اهبحاص كب يبنلا فصي

 هللا ىكح دقو « « مهنع روهشم وه امك! ؟ضرألا يف ةبلآ هعم نوكرشي و «ءامسلا

 ةالصلا هيلع ىسوم انديس بر نأ نظ هنأ نوعرف ةمسجلا مامإ نع هنأش زع

 بابسأ ؛بابسألا غلبأ يعل ًاحرص يل نبا ن ناماه اي # :لاقف ءامسلا يف مالسلاو
 هلمع ءوس نوعرفل َنيِز كلذك و بذاك هلظأل ينو ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا

 لولح ّنظ نم نأ هباتك يف ىلاعت هلل نيف [ 307- -«ةرفاغ ] 4ليبسلا نع دص و
 هلوق ىنعم نأ ىلع نوقفتم نورسفللا و ةفرعملا لييس نع دص دقق ءامسلا يف هللا

 هلإ نم مكل تملعام# :هلوق ليلدب يريغ ًاملإ هل نأ يف :يأ 4 بذاك هنظأل ينإو#
 .ةمالسلا هللا لأسن لاضعلا ءادلا وه ميسجتلا ءادف 4 يريغ

 اذه ينعأ - ًادارم سيل ءامسلا يف هللا نأ ابيف يتلا صوصنلا ضعب , رهاوظ نإ

 اذه تبثي مل و «نيأب هنع لأسي ال هللا نأل لوؤم وه امنإ و ءاملعلا دنع -رهاظلا

 نوكي هنإف صنلا اذه رهاظب ذخأ نمو ءانمدق امك هلك هللا لوسر نع ظفللا
 اذإف ىلاعت هللا قلخ نم َقلَخ ءامسلا نأل هقلخ يف هدوبعم لولح ًادقتعم كلذب
 ىقبطلا ىلإ ليللا نم ريخألا ثلثلا يف لزني وأ ةمسجملا معزت امك اهيف هللا ناك

 اذه و هنم ربكأ و عسوأ اهنأو اهب لاح هنأ حضاو وه امك ه هانعمف اهنم ىلفسلا
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 يسركلا وهو هقلخ ضعب نع ىلاعت هلوق بهذ نيأ و «ةهادب لوقلا نم لطاب
 ابأ اي ) :85 هلوق بهذ نيأ كلذك و * ضرألا و تاومسلا هيسرك عس و#

 شرعلا لضف و «ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا عم عبسلا تاومسلاام رذ

 روصنم نب ديعس و نابح نبا هاور ( ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك يسركلا ىلع

 يف ظفاحلا لاق هانمدق املو ؟ (411/90) حتتفلا يف ظفاحلا لاق امك حيحص دانسإب
 :(570-/1) حتفلا

 فيك الو مل همكح ىلع هجوتي الف رصاق ةيبوبرلا.رارسأل لوقعلا كاردإ نإ '
 ْ الها " ثيحو نيأ هدوجو يف هيلع هجوتي ال امك
 لجخيلف !! ديحوتلا فرعي ال هنأل ةتبلا- حتفلا - هيلع قلعملا مالكب ةربع الو

 .بتيلو " ءامسلا يف هللا " ةديقع ىلإ سانلا وعدي نم اذه دعب

 :ذاشلا عنشتسملا ظفللا كاذ هيف سيلو ىرخأ ةثداح يف ةيراجلا ثيدح يور دقو

 ىفف (هللا نيأ) ةياور ذوذش دكؤي اذهو ( .كير. نم» :هيف اهعإو «(هللا نيأ)

 :لاق «يفقثلا ديوس نب ديرشلا نع (184 مقرب 4١4/١ ) نابح نبا حيحص

 ءءادوس ةيراج يدنعو ةبقر اهنع قتعن نأ تصوأ يمأ 3 ءهللا لوسر اي: تلق

 (؟ انأ نمو :لاق هللا :تلاق (؟كبر نمر :لاقف «تءاجف (ابب عدا» :لاق

 . (ةنمؤم اهنإف اهقتعأ) :لاق هللا لوسر :تلاق

 ظافحلا نم ةعامج اهريغ يفو ةصقلا هذه يف (كبر نَم» ظفللا اذه ىور :تلق

 يئاسنلاو (784و788و7717 /4 ) دنسملا يف دمحأ مامإلا :مهنم ةحيحص ديناسأب

 ركذي مل هنأ ال0377" مقرب 70/5 ) دواد وبأو (107 /1) ىرغصلا ننسلا يف

 مقربا“ ١ /7) ريبكلا يف يناربطلا و(57/7) هدنسم يف بيبح نب عيبرلاو «نتملا

 4 ةيباهولا يلع دلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةفص كانه نأ اودقتعاف عمسلا نم تادقتعملا توبث مبلصأ ناكو

 ىرخأ ةفصو «نيقولخملا ءاوتسا هبشت ال شرعلا ىلع ءاوتسالاب ىمست

 كلذب ملعأ هللا هنود نمو شرعلا يأ :هدابع قوف يأ :قوفب ىمست
 لبنح نب دمحأ مامإلا حرص اذهب .ةيقوفلا كلتب ملعأو «ءاوتسالا

 .[ داقتعالا | ةلاسر يف ''"يسدقللا هنع هلقن ام ىلع

 ةربع الو ةلجلا ءاملعلاو ةودقلا ةمئآلا مه امنإ مهيلإ روظنملا نأ ملعاو

 .هباشتملاو هنم مكحملا نيب اوقرفي مل نيذلا لوقنملا رهاظ عم ةفقاولا ةدلقملاب

 (558/98) " كردتسملا " يف مكاحلا و 8 مقري 175/17)و 61

 (0”/ 7" دئاوزلا عمجم ' رسظناو ("894 و 7588/19) هننس يف يقهيبلاو

 .(55هو ؟5::/:)و

 هنأل ءهدوجو ققحت دعت ةيتحتلا و شرعلا قوف هتاذب هنأب فصوي ال ىلاعت هللا و

 زوجي ال هنأب انبه هيبنتلا عم ءهكردت نأ لوقعلل نكمي ال و ًامسج سيل هناحبس
 :وه ؟ هللا نيأ انلأس نم باوج نإ لب ءناكم لك يف هنأب ملسم يأ دقتعي نأ

 .قفوملا هللا و ناكم الب دوجوم

 يسدقملا يليعامجلا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع وه :يسدقملا )١(-

 يف دلو ةلبانحلا رياكأ نم هيقف نيدلا قفوم ءدمحم وبأ يلبنحلا يقشمدلا مث

 اميف و قشمد يف ملعت و (ه 04١ ) ةنس ( نيطسلفب سلبان ىرق نم ) ليعامج

 .[ داقتعالا ةلاسر ] اهنم ةديدع تافنصم هل و (ه )17١ ةنس هتافو

 هس 819/-

 ه6 ةيباهولا يلع درلل ةيصصختل تلا ةبتكملا



 ةبجلا كلت ذإ ةبج يف يرابلا نوكي نأ لاحم :لوقيف يفوصلا امأو

 هريغ تناك نإو «ةبج الف هريغ نكت مل نإف ءالوأ هرّيغ نوكت نأ امإ

 .لطاب عيمجلاو ةثداح وأ ةميدق امإف

 ةاضقلا يضاق مامإلا ركذو (''' هعم ءيش الو هللا ناك ِةكي لاق

 فرش يف ىقتتملا ] هباتك يف يكلاملا يردنكسإلا رينملا نب نيدلا رصان

 . اهيفن ررقو ةبجلا ىلع ملكت امل [ ىفطصملا

 الر هيلي هلوق يف ىلاعت هللا همحر ''' كلام راشأ اذبلو:لاق ٠

 هيبنتلل سنوي صخ افإ كلام لاقف ('"'ىتم نب سنوي ىلع ينولضفت

 ىلإ طبه مالسلا هيلع سنويو شرعلا ىلإ عفر ٌهْقي هنأل ؛هيزنتلا ىلع

 0 هلالج لج قحلا ىلإ ةبجلا ثيح نم كلذ عم امهتبسنو ءرحبلا عاق

 ظ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكل ناكملاب لضفلا ناك ولو «ةدحاو ةبسن

 رصان ذخأ مث «كلذ نع ىبن املو «لضفأو ىتم نب سنوي نم برقأ

 .(78-59) ص هجيرخت قبس <(1)

 ظ هللا دبع وبأ «ةرجبلا راد مامإ ءةمألا ةجح ءمالسإلا خيش وه:كلام -(50)

 وهو نيعست و ثالث ةنس يف حصألا ىلع هدلوم يندملا يحبصألا سنأ نب كلام

 .ه ١9/9 ةنس يفوت ةيكلاملا ةبسن هيلإ و ةعبرألا ةمئألا دحأ و " أطوملا " بحاص

 .ثلاثلا ءزجلا 797 ةيآلا ةرقبلا ةروسل هريسفت يف يبطرقلا هدروأ 00

 -غ/-
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 لضفأ وبف ىبلعألا قيفرلا يف شرعلا نأل ةناكملاب لضفلا نأ يدبي نيدلا
 درلا ةلاسر يف ىكبسلا هلقن اذكه .ناكملاب ال ةناكملاب لضفلاف ىلفسلا نم

 .ىضترم ديسلل [ ءايحإلا ] حرش ةرابع تبتنا ليفز نبا ىلع
 لوقنم ًامضيأ وه كلام مامإلا هب باجأ يذلا باوجلا اذهو :تلق

 ."' نيمرحلا مامإ نع
 :ىلاعت هلوق دنع ماعنألا ةروس ريسفت يف يزارلا رخفلا ركذو

 ال ىلاعت هللا سع ةبحلا يفنل ًاهوجو ''!4وِواَبي قوم رِماَمْلأ وهو
 .اهبعجاريلف اهءاش نمو انه ابلقنب ةلاطإلل ةجاح

 نوكي يذلاف اذه تبث اذإو «ةرك ملاعلا نأ تبث هنأ ابنم سماخلا

 اذه تبث اذإو ,ءنيرخآ موق مادقأ تحت نوكي يرلا لهأ سوؤر قوف

 قوف ىلاعت هنإ لاقي وأ «مهنايعأت ماوقأ قوف ىلاعت هنإ لاقي نأ امإف
 نيرخآل ًاتحت هنوك بجوي مهضعبل اقوف هنوك نأل لطاب لوألاو لكلا
 ريصيف كلفلا ةركب ًاطيحم ىلاعت هنوك بجوي يناثلاو «لطاب كلذو
 كلذو :كالفألا عيمجب طيحم كلف وه ملاعلا هلإ نأ ىلإ رمألا لصاح

 .ه41/8 ةنس قوت «يعفاشلا باحصأ نم نيرخأتملا ملعأ ,نيمرحلا

 )١8( ةيآلا مقر ماعنألا ةروس -(0)

 غ4
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 ةردقلاب ةيقوفلا يه ةيقوفلا كلت نأ ىلع ةلدألا ماقأو «ملسم هلوقي ال

 .ةبحلاب ةيقوفلا ال ةوقلاو

 يعفاشلا يرصملا نابللا نب دمحم نب نيدلا سمش مامإلا لاقو

 همساو «ثيدحلاو نآرقلا ةبباشتم يف فلؤملا هباتك يف 755 ةنس ىفونملا

 نمو :[ تامكحملا تايآلا يناعم ىلإ تابباشتملا تايآلا ينابم در ]

 :ىلاعت هلوقك ةنسلاو باتكلا ابب ءاج دقو «ةيقوفلا ةفص ةباشتملا

 "فدع َقَوَم رهاَمْلا وهو 8 : ىلاعت هلوقو ''' 14 رهف نم مير وهاي
 ةملك نأ كلذو هباشتملا نم دودعم وهو «ةريثك ثيداحأو ةريثك تايآو

 نع هزنم ىلاعت هللاو ولعلا ةبج ةدافإل ةعوضوم ةملك (قوف»

 ولعلا ةدافإ هناحبس انبر قح يف تقلطأ ثيح اهنم دارملا امنإو «تابجلا

 قوف ةبجب ىلاعت هصاصتخا مدع ىلع لدي اممو «يناكملا ال يقيقحلا

 ٍءَمَسلا ىف ىلا َوْهَوا ١4" َضْراْلا فَو ِتَوْسَسلا فهلا َوُهَو# : ىلاعت هلوق
 ع اساس عل جو ح7 دسم يال 8 - مه م .<ب عيد

 أولو اَمَسْيََك بعلو قِرْسْل ِهََو# : ىلاعت هلوقو "4 هَل ٍض را فو هَل
- 

 )١(- ةيآلا مقر لحنلا ةروس )00(.

 )5(- ةيآلا مقر ماعنألا ةروس )1١4(.

 )9(- ةيآلا مقر ماعنألا ةروس )9(.

 .(85) ةيآلا مقر فرخزلا ةروس -(5)

-00- 
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 وعم

 (ةيع وهنأ تك ! هد هجو مف
 دل ب و 00(

 و8 :ىلاعت هلوقو ةعلإ ب

 أ َررْكَأ كلو َكِلَد نم َّقدَأ هلو 8 :هلوقو ةبآلا ١4" َنوُرِصاَل نكللو كي

 ولعلا ةبج يف ناك ولف ءاهركذ لوطي ةريثك تايآو "4 َرُهَمَمّوُه
 َنَك َوْلَو # :ىلاعت هلوقل فانم وهو ؛تفلتخاو تايآلا هذه تضراعت

 أن ع ملسم يفو "4# ريك اَدَكِيْخأ فأر هلأ رع ِدنِع نم

 '”«دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» :لاق هيب هنأ ةريره

 يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال وهو قوف ةبجب هديقت ىفنف

 )١١6(. ةيآلا مقر ةرقبلا ةروس )١(-

 .(84) ةيآلا مقر ةعقاولا ةروس -ح0)

 .(97) ةيبآلا مقر ةلداجملا ةروس -)

 .(85) ةيآلا مقر ءاسنلا ةروس -(5)

 " دوجسلا و عوكرلا يف لاقي ام " باب " ةالصلا " باتك يف ملسم هجرخأ -(9)
 . " ءاعدلا اورثكأف " ةدايزي ١١87( ) مقري

 اذه " دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ " :ٌهِيِك هلوق يبطرقلا لاق و

 .نامزلا و ةحاسملاو ناكملا نع هزنف ىلاعت هنأل ةفاسملاب ال ةماركلا و ةبترلاب برقأ

 و ىلاعت هللا نع ةبحلا يفن ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف هتركذتت يف بحاصلا نبا ردبلا لاقو

 .ىلاعت هللا ىلإ نوكي ام برقأ نوكي ضافخنالا ةياغ هضافخنا يف دتعلا نأ

 هبر نم دبعلا نوكيام برقأ " هو هلوق :ملسم حيحصل هحرشب يوونلا لاقو

 .هلضف و هبر ةمحر نم نوكي ام برقأ هانعم ' دجاس وهو

 ١ ةيباهولا لع درلل ةيصصختا تارة تكلل 4



 عمجي يذلاو «ىحوي يحو الإ وه نإ ىوبلا نع قطني ال وهو قوف

 يفاضإ رابتعا :نارابتعا هل ولعلا نأ ملعت نأ ثيداحألاو تايآلا نيب

 ولع وه افإ ضعب ىلع اهضعب تاقولخملا ولعف ؛يقيقح رابتعاو
 ىلإ ةبسنلاب لفستم وهو الإ ولع ةبج هل قولخم نم ام نأل «يفاضإ
 يفاضإلا ولعلا اذهو «ىلاعت هللا ءاشي ام ىلإ هقوف وه رخآ قولخم

 ةيناكملا تاهبحلا ىلإ ةبسنلاب موهفملا وهو يسح مسق :نامسق

 .زيحلل ةرقتفملا رهاوجلاب صوصخملا

 لامكلا تاجرد ىلإ ةبسنلاب موهفملا وهو يونعم مسقو

 هللا لاق .سوفنلا بابرأل يمهولا لامكلا وأ بولقلا لهأب ينافرعلا

 زظنأ # :ىلاعت لاقو 1 حل ٍِ نىلاعت

 هناحبس هلل وه امنإف يقيقحلا ولعلا امأو قاضإلا ولعلا يف هلك اذهو

 ُلعْلَأ وهو اهيلطفِح مو ]و ّضْرالاَو تومّسلأ هيب ُهيِسُو َعِسَو# :ىلاعتو

 ")هج غسل

 ١54(. ) ةيآلا مقر ماعنألا ةروس -0)

 )1١(. ةيآلا مقو ءارسإلا ةهربوس -(0

 (؟864) ةيآلا مقر ةرقبلا ةروس -0)
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 بسنلا رابتعا نودب موبفم نكامألاو تابجلا لبق ققحم اذه هولعو

 امنإو «هتافصو هئامسأب هتاقولخم ىلع هتايلجت عيمج يف ماع تافاضإلاو

 ىلاعت هللا همحر لاق مث .بولقلاو رئاصبلا بابرأ هدهشيو هفرعب

 اففإو ؛ةيناكم ةيقوف تسيل هتيقوف نأ ققحت 5 نأ تدرأ اذإ :

 ناك ىلاعت هنأ يف ركفتف «ةيدوبعلل ةيويرلا رهقب ةيقيقحلا ةيقوفلا يه

 ضرألل هقلخب الو ولع تاومسلل هقلخب هل ددجتي ملو هعم ءيش الو

 هتافصو هئامسأ يلجت نع اهنإو «ءاوتسا شرعلل هقلخب الو لوزن

 تحت الو قوشب هيلإ ةيستنم الو هل ةسامم ريغ هتاقولخم دادعأ تأشن
 2 2١ ّلعألا َكّْيَر َرْسأ حبس # :ىلاعت | لاق تايمجلا نم ءيش الو ' رس اقم 2

 ص
 ل هه

 هولع ؛ نأ ىلع لدف :قلخلاب هفاصتا لاح | ىلعألاب هفصوف #١ قش َقلَح

 "ا ورده َّقَح هَل اور دق اَمَو © : ىلاعت هللا لاق اذلو ءقلخلا لق قفحم

 ضرألل ! هضرق هركذ دعب هيزنتلاو ولعلاب ةيآلا رخآ هسفن فصو «ةيآلا

 هلوق لمأتو :يناكم ال يقيقح ولع هولع نأ ىلع لدف ءامسلل هيطو
00000 

 نوعرف لوق عم "#7 ري ميك وهو هِداَبِع فوق رِهاَفْلا وهو # : ىلاعت

 )١-5(. ةيآلا مقر ىلعألا ةروس -(0)

 .(91) ةيآلا مقر ماعنألا ةروس -(0)

 .(18) ةيآلا مقر ماعنألا ةروس
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 رخل اس سلا ص م دي حدي هل ع كس يس ِ ا

 مُهَقوفاَنِإَو مهَءاَسِن -يَتَسمو هَءانبأ لْئقتَس #ليئرسإ يئب نع
 : ا ل ِ
 ليئارسإ ينب قوف هنأ ىعدا نوعرف نأ دحأ مهفي لبف ” *ترورهف

 ا" يقل مينا :هلوقب ةيبوبرلا ىعدا امل امإو «ةبجلاب وأ ناكملاب
 ةيقوفلا يهو «ةيبوبرلاب ةقئاللا ةيقوفلا هاعدا هاوعد مزال نم ناك

 مرج ال "4 توُرِهَف ْمُهَقَواَنِإَو# :لاق كلذلف ءربقلاب ةيقيقحلا في ها ع رع تس - .ءأع - 5 007
 ىلاعت هلوقب 4 َلْلا ْمِيَرْأَنَأ # هلوق يف هبذكف «نيرمألا يف هللا هبذك

 :ىلاعت هلوقب هربق يف هبذكو © َلَعْأْلا تنأ كَنِإ فخ ال انلق # : ىسومل . - سا ندا .سا (1) ي دمهم مع ملا عدم ناسخ

 . "7 م عج د يتلا علا ورب 122, يعم وعدي ويس 2
 مهوق نوعرف لضأو 1047 مهمشغ مل نم مهيشغف .ودونح نوعي مهعبت

 : ىلاعت هللا همحر لاق مث . "7 # ئَدَهاَمَو

 هناحبس هلل ةبحلا دقتعا ةيبوبرلا نوعرف ىعدا امل :هيبنت

 ل

 / 0 7 7) بتبسألا ْمَلَبَأ ََمَلاَحْرَص يل نبأ ُنَمَنهْي وصف َلاَكَو # :ىلاعتو

 .(1710 ةيآلا مقر فارعألا ةروس -0)

 .(؟5) ةيآلا مقر تاعزانلا ةروس -0)

 .(171) ةيآلا مقر فارعألا ةروس -)

 .(14) ةيآلا مقر هط ةروس -(5)

 .(ا/) ةيآلا مقرا ط ةروس -(0)

٠ 
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 ءوسس فخسو هيلع هّللا درف 4 ىسوُم ِهّلِإ َكِإ َمِيْطَأَف ٍتْومَّسلا بمس

 سو هه 5 5 ع
 هت لِيَ نع َّدصَو هِلَمَع وس َنْوَعَرِفِل قر َكِلَدكَحَو ل : ىلاعت هلوقب هيأر ع

 ."14 0 نات ىفاَلِإ َوَعَرِف ُديَكَحاَمَو هه
 نع هزنم هنإف ىسوم هلإ نم وندلاو برقلا ليبس نع لدع يأ

 وه نيأ ءهعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلاب هيلإ دعصي اهو ؛ناكلا ولع

 ًاحرص هل نبي مل هنأ عم "4 نصر ٍنَرَكَيلِإ ُتْلِحَعَو آل : ىسوم لوق نم
 ءاج ثيح ميهاربإ كلذكو «ءامسلا دوعص ىلإ برقلاو وندلا يف جاتحا الو

 هلوصوو هيلإ هثيجم ناكف : يلع قدص ناسل هل بهوو ميلس بلقب هبر
 ىبدتا .ناكملل دوعصلاو روستلاب ال ؛ناسللا قدصو بلقلا ةمالسب هولعو
 .هعجاريلف ةدايزلا دارأ نمو ؛نابللا نبا مالك نم هلقن ترتخا ام

 هللا همحر يعفاشلا يعفايلا دعسأ نب هللا دبع ليلجلا مامإلا لاقو

 . 17 [ نساحملا رشن ] هباتك هقاخ يف ىلاعت

 .("ا/-5#) ةيآلا مقر رفاغ ةروس )١(-

 .(71/) ةيآلا مقر رفاغ ةروس - 00

 .(85 ) ةيآلا مقر هط ةروس 8

 «يكملا مث ينميلا يعفايلا دعسأ نب هللا دبع ةمالعلا مامإلل :نساحملا رشن -()

 لضف يف ةيلاغلا نساحملا رشن ] لماكلا باتكلا مسا و ( ه ا/117) ةنس ىفوتملا
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 0 ا

 ٍشرَمْلأَ وحيل : ىلاعت هلوق نع ''"يلبشلا ركب وبأ ينعي ىلئسو

 نمحرلاب شرعلاو ثدحم شرعلاو لزي مل نمحرلا : لاتف "14 وتس

 .ىوتسا

 هللا نأ معز نم :لاق هنأ هنع هللا يضر '"' قداصلا رفعج نعو

 ول ذإ «ىلاعت هللاب كرشأ دّقف ءيش ىلع وأ ءيش نم وأ ءيش يف هناحبس

 ولو ءاروصحم ناكل ءيش يف ناك ولو ءًالومحم ناكل ءيش ىلع ناك

 قلاخ نع ةبجلا يفن يف حيرص لوقلا اذهو ءاثدحم ناكل ءيش نم ناك

 .[ ةيلاعلا تاماقملا يلوأ خياشملا

 أشنملا و دلوملا يدادغب يلبشلا ردحج نب ركب وبأ وه :يلبشلا ركب وبأ -)

 بحص ( ربنلا ءارو ام عقت ةنيدم ) هنشورسأ نم هلصأ و (150) ةنس دلو

 . ءاملعلا نم هرصع يف نم و دينحلا

 فوصتلا مالعأ نم ملع بهذملا يكلام ًاملعو ًافرظ و ًالاح هتقو خيش ناك و

 . (ه99 5) ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت هتقلامع و

 .(0) ةيآلا مقر هط ةروس - 00

 نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم نب رفعج وه :قداصلا رفعج -(5)
 ةمئألا سداس قداصلاب بتلملا هللا دبع وبأ ءيشرقلا يمشابلا طبسلا نيسحلا

 فرعي مل هنأل قداصلاب بقلو .نيعباتلا ءالجأ نم ناك . ةيمامإلا دنع رشع ينثإلا

 .(ه44١) ةنس يفوت و ( ه 80) ةنس دلو طق بذكلا هنع

 © ةيب ءاهول امل درلل ةيصصخلا 1 تااذتكملا 3



 .تاقولخملا تامس رئاسو تانكسلاو تاكرحلا نع ىلاعتملا تابحلا

 3 ماي ُ م0 ا ا 3 -
 هللا نع انربخا :هنع هللا يضر يزارلا ذاعم نب ىيحي خيشلل ليقو

 نيأ ليقف ءرداق كلم :لاقف ؟وه فيكف هل ليق «دحاو هلإ لاقف ؟ىلاعت

 ريغ ناك ام لاقف ءاذه نع كلأسأ مل :لئاسلا لاقف :داصرملاب لاق ؟وه

 .هنع تربخأ امف ىلاعت هتفص امأف :قولخملا ةفص ناك اذه
 سيل :هنع هللا يضر ''' ينميلا ليمج نب ثيغلا وبأ خيشلا لاقو ِ 5

 الو ةنميم الو تحت الو قوف الو فلخ الو مامأ ىلاعت هللا تاذل

 .لاحب ةرسيم

 .ثيدح ْنم ًائيش دقتعأ تنك :''' يبرغملا نامثع وبأ خيشلا لاقو

 ديرف ظعاولا يزارلا ذاعم نب ىيحي ايركز وبأ وه :يزارلا ذاعم نب ىيحي - 000

 ايف ماقأو «خلب ىلإ جرخ .ةفرعملا يف مالك و ءاجرلا يف لاح ناسل هل هرصع

 ( ه108) ةنس يفوت رابكلا فوصتلا مالعأ نم ملع روباسين ىلإ عجر مث ةدم

 سمشب بقلملا ينميلا ليمج نب ثيغلا وبأ وه : ينميلا ليمج نب ثيغلا وبأ 00

 نم ملع وهو ةريثك تامارك هل «نميلا يف نيفراعلا ءايلوألا رباكأ نم ناك سومشلا

 هترت و نميلاب ءاطع تيب نفد و (ه541) ةنس تام هتذبابج و فوصتلا مالعأ

 .نميلا دالب يف اهل ريظنال

 لاوحأ هلو ؛رابكلا نم نامثع وبأ يبرغملا مالس نب ديعس وه : يبرغملا نامثع وبأ 0

 يقلو ؛يجاجزلا ورمعابأ و بتاكلا نبا بحص ةيفوصلا مالعأ نم ملع وهو تامارك و

 -ةالس
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 ةكمب انباحصأ ىلإ تبتكف يبلق نع كلذ لاز دادغب تمدق املف «ةبجلا

 ضعب يف انأو ماملا يف تعمس دقو : : يعفايلا لاق مث اديدج تملسأ ينأ

 مهنم دحاو اذإو ةبحلا ةلأسم يف داقتعالا يف نولداجتي ًاسان تاحايسلا

 لوقلا كلذ نع هللا ىلاعت ؛عناص دوجولل سيلف ةبج نكي مل نإ لوقي

 تلأسف سان انءاج مث بقاعي ناسنإ توص تعمس كلذ دعب مث

 دقتعملا صخشلا هنأ ينوربخأف ؟وه نم خرصي يذلا كلذ نع مهضعب

 دق اذإو عساو قيرط يف ينأك تيأر مث ءروكذملا لوقلا لاق يذلا ةبجلا

 ابعم وأ اهدحو ليخ ىلع نابكر ناطلس ركسع مهنأك دنج ينمهد

 مهنم يللخادف مهداقتعا يف مهنولحتميو سانلا نوكسُمي مهو ناجه

 ىلع تبثا :يل اولاقر يبنجب اورمف ؛ينوكسمي نأ تيشخو فوخ

 «عورلا ينع بهذف هوركمب يل اوضرعتي ملو ؛ «قحلا ىلع تنأف كداقتعا

 اذإو ؛كانه عرازملا وأ نيتاسبلاك ةرضخو نيرثب يبرقب تيأرف اوبهذ مث
 اهنأ تبسح لاق مث «ءاملعلا ضعب ركذو نالف رئي اذه :لوقي ناسنإ

 .همهو يف أطخأ هنأ ىلإ راشأو ىرخألا رثبلا نم ءام رزغأ لاق وأ عسوأ

 مالملا يف ءايشأ ىلإ تاراشإ تمهفف يمانم يف تركفف تظقيتسا مث

 ىلع ربصلا و دهزلا و عرولا يف هرصع دحوأ ناكو «نينس ةكمب رواج و عطقألا ريخلا ابأ

 . (ه"00/7) ةلس يفوت ةلزعلا
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 ةيسنو نيرئبلا ةراشإ يف اريحتم تيقبو انه اهركذ تكرت روكذملا
 ريخ ابنأ هنظو سانلا نيب نم ابب هصاصتخا روكذملا لجرلا ىلإ امهادحإ

 داقتعاب روكذملا صخشلا نأ ةعاس دعب تركذ مث «ىرخألا رثبلا نم

 2 .كلذ ىنعم كلذ دنع تمبفف روهمجلل فلاخم روهشم ةبحلا

 بابرأ ةيفوصلا نم ءارقفلا ضعب ينربخأو :اضيأ يعفايلا لاقو

 ضعب مهبل ركذو ةبجلا يدقتعم نم ةعامجب عمتجا هنأ تاراشإلا

 . ١ يرعشأ كلذ هل اولاقف عهل حدملا ضرعم يف سانلا

 ةمايقلا موي وهو انأ أو لك يبللا تيأرف عيش يسفن يف ل اخ دف : :لاق

 هدي يف ىأر ٍةقب هنأ اضيأ ينربخأو :ىعفايلا لاق هيعبصأب راشأو نيتابك

 ىنعب ةروكذملا ةديقعلا ىلع ًالمتشم روكذملا صخشلا فيلأت نم ًاباتك
 لوط كرا رخأ ملم قف لرب ل اجا ٠ يرعشألا ةدضع

 ىلاعت هللا همحر ىسوم يبأ يرعشألا مامإلا ىلإ ةبسن ةيرعشأ هتديقع يأ -0)

 نب ملاس نب قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ وه: يرعشألا -(0)

 يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب نب ىسوم نب هللا دبع ليعامسإ
 دادغب نكس مهريغ و ةدحلملا ىلع درلا ف فيناصتلا و بتكلا بحاص ملكت

 .ىلاعت هللا همحر ةئامثالثو نيرشع و عبرأ ةنس اهب يفوت نأ ىلإ
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 ةدييقعلا بحاص صخشلا كلذ ىمس هلي يبنلا ىأر هنأ روهشلا

 ضعبل لاقو ةيصوب هاصوأو قيفوتلاب هل اعدو ًاعرو اخيش ةروكذملا

 كلذو مكمامإ هب تيصوأ امب مكيصوأ :ءاهقفلاو ءارقفلا نم هباحصأ

 .ليوط كرابم مانم يف ًاضيأ
 يف يعفايلا دارأ دق: هنع هللا افع يناببنلا فسوي ريقفلا هعماج لوقي

 يرعشأ وهو ؛ميظعلا ريخلا اذه هل يؤر يذلا وه هنإف هسفن تامانملا هذه

 يفةككيبللا هب هزاجأ يذلا اهيلع لمتشملا باتكلا فلؤم وهو ؛ ةديقعلا

 . [مساحملا رشن ذه هباتكرخآ يف كلذب يعفايلا حرصامك يئارلا كلذ مدا

 ةليل يف مالا يف ىأر هنأ نيحلاصلا ضعب ينعي ينربخأ : هترامع صن

 باتكب ىمسملا يباتك هدي يف نأك 757 ةنس لوألا عيبر يشق سم

 و [زيزعلا هباتك ةوالتو ىلاعت هللا ركذ لضف يف زيرطتلاو داشرإلا]

 لبقأ دق لكك يبنلاب اذإو ''' [ نيكاسملاو ءارقفلاو نيكسانلاو ءايلوألا لضف]

 :لاق .ىلع هأرقا هل لاق مث «ةميركلا هديب هدي نم روكذملا باتكلا ذخأف

 يبأ مامإلل :زيزعلا هباتك ةوالث و ىلاعت هللا ركذ لضف يف زيرطتلا و داشرإلا -(1)

 .هرصتخم هلو (هالال١) ةنس ىفوتملا ينميلا يعفايلا دعسأ نب هللا دبع تاداعسلا

 تاداعسلا يبأ مامإلل :نيكاسملا و ءارقفلا و نيكسانلا و ءايلوألا لضف -0)

 . (هالا/ل١) ةئس ىفوتملا ينميل بلا يعفايلا دعسأ نب هللا دبع

 -كةفس
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 كل تنذأ :265 يل لاق مث «ةحفصو تاقرو ثالث رادقم هيلع تأرقف

 ةزاجإلا هنم ةقرو لوأ يف ةكرابملا- هديب يل بتك مث لاق . ينع هيورت نأ

 يباتك هنع يورأ نأ روكذملا ديسلا يل نذأ دقو : يعفايلا لاق كلذب

 . هترابع تبتنا كلذ كي هللا لوسر هل نذأ امك روكذملا

 يف لَم هيف لاق يذلا ةيرعشألا ةديقعلا بحاص وه هنأ ملعي ابنمو

 :هيعبصأب راشأو نيتابك ةمايقلا موي وهو انأ :ًالوأ روكذملا مانملا

 ىلاعت هللا همحر قيفوتلاب هلاعدو عرو خيش هنأب يناثلا مانملا يف هحدمو

 . هتاكربب انعفنو

 ةقفاوم ىلإ باتكلا اذه يف ترشأ دق :يعفايلا مامإلا لاق مث

 .امبقافتاب ةحرصملا اهئاملع لاوقأ نم ائيش تركذو ةعيرشلل ةقيقحلا
 لاوقأ نم هتركذ ام عيمج ملع اذإف :ىلاعت هللا همحر يعفايلا لاق

 ضعب نع ربتشا دق هنأ ملعاف «نيقيرطلا قافتاب ةحرصملا نيقيرفلا

 ناك هنأ هنع هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع مامإلا خيشلا وهو ءرباكألا

 ةمئأ نع كلذ يف ًاذاش دعو هنم اذه برغتسا دقو «ةبجلا دقتعي

 يف اذاش هنع ىلاعت هللا يضر '” ربلا دبع نبا مامإلا دع امك قرشملا

 ملع ؛مالسإلا خيش «برغملا ظفاح ؛ةمالعلا مامإلا وه:ربلا دبع نبا 7

 «يرمنلا مصاع نب ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي ءرمع وبأ مالعألا

 8١
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 ىلاعت هللاب فراعلا ريبكلا خيشلا ربخأ دق نكل «برغملا ةمثأ نع كلذ

 فراعلا مامإلا خيشلا نأ هنع هللا يضر ينابفصألا نيدلا مجن ريبشلا

 هنع ىلاعت هللا يضر روكذملا يناليحلا رداقلا دبع روهشملا ىلاعت هللاب

 يقت مامإلا نأ هغلب امل كلذ ركذ ءًالوأ هدقتعي ناك امع ًارخآ عجر

 دبع ديسلا نم بجعت هنع ىلاعت هللا يضر ' 'ديعلا قيقد نب نيدلا
 . روبمجلل ًافلاخم ةبجلل هداقتعا يف يناليجلا رداقلا

 يناهفصألا نيدلا مجن خيشلا لثمو تلق :ركذ ام دعب يعفايلا لاق

 انطابو ًارهاظ عالطالا لهأ نم وه ذإ ربخملا طقس ريبخلا ىلعف ربخأ اذإ

 هتبحصو انطو هل قارعلا نوكو روبشملا فشكلاو رونلا لهأ نم هنوكل

 ريغ روكذملا داقتعالا نع عوجرلاب ينربخأو «ءاملعلاو كلانه خياشملا

 ةنسلا يف فلتخا ةقئارلا ةقئافلا فيناصتلا بحاص :؛يكلاملا يسلدنألا «يبطرقلا

 ةنس دلو ليقف .هيف دلو يذلا ربشلا ديدحت يف اضيأ فلتخا امك ابيف دلو يتلا

 جابيدلا و ةلصلا يف امك ( ه15:) ةنس ليقو «ةوذحلا و ةيغبلا يف امك (ه 56)

 «بطخي مامإلا و رخآلا عيبر ربش نم سماخلا ةعمجلا موي يف اهريغو ريسلا و

 .(ه177) ةنس يفوت و .هدلوم ديدحت يف لاوقألا حجرأ اذه

 وبأ «عيطم نب بهو نب يلع نب دمحم وه :ديعلا قيقد نب نيدلا يقت )7
 (ه370) ةنس دلو ديعلا قيقد نباب هدجو هيباك فورعملا يريشقلا نيدلا يفت ؛حتفلا

 .(ها/5٠) ةنس يفوت يفنح هيقف دهتجم لوضألاب ءاملعلا رباكأ نم ءضاق

 كا
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 :مبقدص يف هللاو كشأ ال نمم نيدلا مجن خيشلا باحصأ نم دحاو

 دبع يديسل هديجمتو ىلاعت هللا ديحوت يف ًاليوط امالك يعفايلا ركذ مث
 يف لاقو ءروكذملا داقتعإلا نم هيلإ بسن ام هنع يسفنب يناليجلا رداقلا
 هيزنتلاو ديحوتلا ىلع ًايوتحم هنع ىلاعت هللا يضر همالك اذبف هرخآ

 لقتنب مل ىلاعت قحلا نوكب ًاحصفم هيبشتلاو ميسجتلا يفنب ًاحرصم
 .ناك هيلع امع ريغتي ملو ناكم ىلإ

 «[ ةيثيدحلا يواتفلا ] يف امك يمتيبلا رجح نبا مامإلا لاقو
 الام ةلبانحلا دئاقع يف هب انعفنو هنع هللا يضر لئس :اهترابع هذهو

 يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ةديقع لبف «مكملع فيرش ىلع ىفخي
 لبنح نب دمحأ ةلسلا مامإ ةديقع :هلوقب باجأف :؟مكدئاقعك هنع هللا

 هيلعو انيلع ضافأو هاوأمو هبلقتم نانجلا لعجو هاضرأو هنع هللا يضر
 لهأ ةديقعل ةقفاوم هنانج نم ىلعألا سودرفلا هأوبو هنانتما غباوس نم
 نوملاظلا لوقي امع ىلاعت هللا هيزنت يف ةماتلا ةغلابملا نم ةعامجلاو ةنسلا

 تامس رئاس نم امهريغو ةيمسجلاو ةبجلا نم ًاريبك اولع نودحاجلاو

 نيب رهتشا امو قلطم لامك هيف سيل فصو لك نعو لب «صقنلا
 نم ءيشب لئاق هنأ نم دبتجما مظعألا مامإلا اذه ىلإ نيبوسنملا ةلبج

 هيلإ كلذ بسن نم هللا نعلف هيلع ءارتفاو ناتببو بذكف اهوحنو ةبجلا
 ةجحلا ظفاحلا نيب دقو اهنم هللا هأرب يتلا بلاثملا هذه نم ءيئشب هامروأ

 ع
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 هذه نم نيئربملا هبهذم ةمتأ نم يزوحلا نب جرفلا وبأ مامإلا ةودقلا

 هيلع بذك كلذ نم هيلإ بسن ام لك نأ ةعينشلا ةحيبقلا ةمصولا

 ىلاعت هللا هيزنتو كلذ نالطب يف ةحيرص هصوصن نأو :«ناتببو ءارتفاو

 نبا بتك يف ام ىلإ يغصت نأ كايإو «مهم هنإف كلذ ملعاف ءهنع

 عقو امي اضيأ رتغت نأ كايإو ءامهريغو ةيزوجلا ميق نبا هذيملتو ةيميت
 دبع ذاتسألا نيملسملاو مالسإلا بطقو نيفراعلا مامإل [ ةينغلا ] يف

 ئرب وهف الإو «هنم هللا مقتنيس نم اهيف هيلع هسد هنإف يناليحلا زداقلا

 نبم هيعلضت عم ةيهاولا ةلأسملا هذه هيلع جورت فيكو «كلذ نم

 ؛نيبهذملا يبلع يبتفي ناك ىتح ةلبانحلاو ةيعفاشلا هقفو ةنسلاو باتكلا

 قراونملاو فرامملا نم هيلع نم هللا نأ نم كلذل مضنا ام عم اذه

 ام هنمو «هلاوحأ نم رتاوتو رهظ امو هنع أبنأ امو ةنطاملاو ةرهاظلا

 نأ لصتملا حيحصلا دنسلاب هانملع امم :لاقو هللا همحر يعفايلا هاكخ

 هجوت مظعلا ريغ قبي مل امل مث ةجاجد لكأ يناليجلا رداقلا دبع خيشلا

 تناك امك هيدي نيب يرجت تماقو هيلإ هللا اهايحأف اهئايحإ يف هللا ىلإ

 ةرهابلا تاماركلا هذه لثمي هيلع هللا نتما نمف ءابخبطو اهحيذ لبق

 نمم الإ اهلثم ردصي ال يتلا حئابقلا كلتب لئاق هنأ مهوتي وأ روصتي
 011 ا ا

 ورورد 2 وير رك 1

 نإ ادبَأ -هِلممل أوُدوعَت نأ ُدَد 1 1 ٌميظَع نسب اذه َكََحَيَم #

 5ع
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 اممو .''' 4ٌدِيكَح ٌِيلعهَّشَأَو بيلا مُكَل هللا نيسو لرأ تينصؤم م 00( 0 3 م ومس 6 م - وس م عساس س ل 7 21 و 5
 ةلاسر ] يف امع ًالفاغ نكي مل رداقلا دبع خيشلا نأ لقاع لك هب عطقي
 .نيملسملا رئاس نيب تربتشاو ؛نابكرلا اهب تراس يتلا '"' [ يريشقلا
 هيف مهوتي فيكف كلذ لبجي مل اذإو «نافرعلاو قيقحتلا لهأ اميس

 موقلا ةمئأ اهلاجر ضعب نع اهيفو ؟ةعينشلا ةحيبقلا ةديقعلا هذه
 ناك :لاق هنأ يبرغملا نامثع وبأ وهو «مولو روذحم لك نع نيملاسلا

 ىلإ تبتك ينع كلذ لاز املف «ةبجلا ثيدح نم ءيش يسنفن يف
 قفوت كلعل هب نتعاو كلذ لمأتف ؛نآلا تملسأ دق ينأ انباحصأ

 ًادحأ ملعن ملو ؛ةماقتسالا نئس ىلع يرجتو ىلاعت هللا ءاش نإ قحلل
 ىدأ امبر يذلا حيبقلا دسافلا داقتعالا اذبب .ىلتبا ةيعفاشلا ءابقف نم

 (11/-173) ةيآلا مقر رونلا ةروس -(0)

 دبع مساقلا يبأ مامإلل فوصتلا يف ةيريشقلا ةلاسرلا يهو : يريشقلا ةلاسر -)

 ةعبرأ ىلع ىهو (ه470) ةنس ىفوتملا يعفاشلا ذاتسألا يريشقلا نزاوه نب ميركلا

 نب ايركز يضاقلا ابحرش نفلا اذه يف ةدمع يهو لوصف ةثالث و اباب نيسمخاو

 ةلالدلا ماكحأ " هامس نتملا عم دلجم يف (ه١31) ةنس ىفوتلا يراصنألا دمحم

 نب يطعملا دبع دمحم يبأ نيدلا ديدس هيقفلا اهحرش و ' ةلاسرلا ريرحت ىلع

 ."ةلاسرلا دئاوف ىلع ةلالدلا" حرشلا ىمس و يمخللا يلعلا دبع نب دومحم

 . ملعملا نيدلا دعس ىلوملل ةمجرت اهلو نيدلجم يف يراقلا يلع ىلوملا امحرشو

0 
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 هلعلو نايبلا بحاص ''' ينارمعلا نع لقن ام الإ هللاب ذايعلاو رفكلا ىلإ

 هبتكب عفن ىلاعت هللا نأ ليلدب هتوم لبق هنم بات هنأ وأ هيلع بذك

 هراثآ نسم ئشب هللا عشني ال داقتعالا كلذ ىلع نمو :ًابرغو اقرش

 ةيميت نبال همذ هنم تفذح دقو ءرجح نبا مامإلا مالك ىبتنا .ًابلاغ

 الإ كلذ لعفي مل هنإو «ةديدشلا هتارابعب امهايإ هليلضتو ميقلا نباو

 .نيملسملل ةحيصنو نيدلا ىلع ةريغ

 :رخآ باوج يف ًاضيأ ةيثيدحلا هيواتف يف ىلاعت هللا همحر لاقو

 هللا لوسر اهلأس يتلا يهو «ءادوسلا ثيدح ليوأت يف فلتخاو

 لاقف («ةنمؤم ابنإف اهوقتعأ لاقف ءءامسلا يف تلاقف ؟هللا نيأر دق

 امب اهبطاخف ءةدحوم ابنأ ىلع اليلد بلطي نأ يو دارأ :'"' يرزاملا

 ءاعدلا دنع ءامسلا ىلإ هجوتلا نيدحوملا ةمالع نأل ءاهدصق نم مبفي

1 

 ملاع يناعنصلا ينارمعلا نيسح نب يلع نب دمحم وه:ينارمعلا )١(- كك

 ةنس تناك هتدالوف ءاعنصب ملعت و دلو .هرصع ءاملعت خرؤم :؛ثيدحلاب

 .(ه5554١) ةلس يفوت و (ه95١1١)

 ؛هللا دبع وبأ :يرزاملا يميمتلا رمع نب يلع نب دمحم وه: يرزاملا -(5)

 و(ه1407) ةنس دلو ةيلقص ةريزجب زرام ىلإ هتبسن «ةيكلاملا ءابقف نم ءثدحم

 -ك
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 نمو ءاهنم هجئاوح بلطي مانصألا دبعي ناك نم نإف ؛جئاوحلا بلطو

 :اهدقتعم نع فشكلا كي دارأف ءاضيأ ابنم هجئاوح بلطي رانلا دبعي

 . ىبشنا نودحوملا اهدصش يتلا ةبنحلا ىلإ تراشأف ؟ال مأ ةنمؤم يهأ

 تيقاويلا ] نسم عنانسلا ثحبملا يف ينارعشلا ماسمإلا ركذو

 دبع خيشلا يديسل ةبوسنملا '' [ ةجببلا | باتك يف ىأر هنأ ''[رهاوجلاو
 :ىلاعت هللا باج يف ولعلا ةبجب لوقلا هنغ هللا يضر يليجلا رداقلا

 يف كلذ عقو وأ هباتك يف خيشلا ىلع سد مالكلا كلذأ يردأ ال :لاقو

 فراع ىلنك دنع مولغملا نم نإف «قيرطلا يف لخد امل هنع عمرو هتيادب

 رابطقأ يف هني الو تعاش دق خيشلاو زيحتي ال ىلاعت هنأ ىلاععت هللاب

 يحم خيشلا ركذ دقو ءاعطق ةبحلاب لوقلا هلثم نع دعبيف ضرألا

 :ىلاسعت هلوق نسم مزللي ال هنأ ىلاعت هللا هسسخحر يسرع نسب نيدلا

 دئابتع نايب يف رمهاوحلا و تيقاويلا ' باتك وه:رهاوجلاو تيقاويلا )١(<-

 .(ه31/5) ةلس ىفوتمل ١ ينارعشلا دمحأ نب باهولا دبع خيشلل ' رياكألا

 مل ركفلا لها دئاقع و فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقياطملا هيف لواح دئاقعلا يف هفلأ

 .(ه198) ةئس ليجنر رببش يف رصمب هفيلآت نم غرف دحأ هيلإ هقبسي

 فوصتلا مالعأ نم يناليحلا رداقلا دبع هللاب فراعلا مامإلا خيشلل :ةجببلا-(؟)

 .(ه031) ةنس ىفوتملا ىتاليخلا ةقيرطلا سحاض هتمئأ و

 م
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 . اهريغ نود قوفلا ةبج يف ىلاعت نوكي نأ ''4 بيك دَعَسيهلِإِ
 . هلالجب قيلت ةيفرظ ١4" ٍضّرألا ٍفَوتَومَسلَأف هَ َوُهَو 8 ىلاعت هلوق ليلدب

  دوعص دوجسلا لاح يف ىلاعت قحلا دوهش نأ نوققحملا عمجأو

 نّم مُهمر َنوهاَح' # : ىلاعت هلوق امأو نيلفاس لفسأ يف دوجسلا ناك نإو

 ًاباذع مهيلع لزني نأ مهبر نوفاخي يأ "14 © َتوُرَمْوُيامَتولَعْفَيَو موف
 .ه١ قحلا داقتعالا وه اذه مهسؤر قوف نم

 نإف :هيف هلاق امف «نماثلا ثحبملا يف“كلذ وحن ىلع مالكلا لاطأو :

 ”ابمالسإ يف اوكش يتلا ةيراجلا دك هللا لوسر لاؤس يف ةمكحلا امف :ليق

 لاقف ءامسلا ىلإ تراشأف ؟هللا نيأ» اهل لاق نيح ةينيألاب اهقتع اودارأو

 يرابلا ىلع ةينيألا ةلاحتسا ًاعطق ملعي هِي هنأ عم ' '”(ةبعكلا برو ةنمؤم

 نينامثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك باوحلاف ءالعو لج

 دق ةعيرشلاو ءابلقعل ًالزنت الإ ةينيألاب ةيراحلا لأس ام ديو هنأ ةئامثالثو

 .ملاعلا ةنسلأ يف ؤطاوتلا هيلع عقو ام بسح ىلع تلزن

 )1١( ةيآلا مقر رطاف ةروس-(0)

 () ةيآلا مقر ماعنألا ةروس-(")

 .(00) ةيآلا مقر لحنلا ةروس -()

 .(50) ص هجيرخت قبس -0)
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 تيب هِموناَسِباَلإ ٍلوُسَر نماَتْلَسَرأ اَمَو8 :ىلاعت لاق

 يف هيلع قئاقحلا يه ام ةروص ىلع نوكي دق ؤطوتلا نأ مث "م
 مهلوقعل ًالزنت كلذ يف هل عبات كك عراشلاو ءنوكي ال دقو ءابسفن

 قحلا رصح ةلاحتسا ىلع يلقعلا ليلدلا لد دقو «هماكحأ هنع اومهفيل

 نم ىرت امك عزاشلا ناسل ىلع تءاج دقف كلذ عمو «ةينيأ يف ىلاعت

 ريغ نأ ولو (هللا نيأ» ةيراجلل لاقف ؛هتمأ هيلع يذلا ٌؤطاوتلا لجأ

 يف هل ةينيأ ال ىلاعت هنإف يلقعلا ليلدلا هلهجل كلذ لاق هيك هللا لوسر

 ال نيأ يف الإ ىلاعت قحلا دهشي ال هكاردإ روصقل ناسنإلا اهنإو «هسفن

 لك اهلاق املف ء«فشكلا رونب هللا هدمأ نإ الإ كلذ قوف يقري نأ عيطتسي

 نأ ةيراجلا كلت ةوق يف نكي مل هنأ انملعو هملعو هتمكح تناب ةيراجلل

 ناك هلو هنأ ولو ءابسفن يف هتروصت ام بسحب الإ اهدوجوم لقعت

 ةدئافلا تعفتز ال امسفن يف هتروصتو هيلع تأطاوت ام ريغب ًاببطاخ

 ةيراجلا لأس نأ ِةْيلَي هتمكح نم ناكف «لوبقلا اهل لصحي ملو ةبولطملا

 ىلإ تراشأ امل ةيراجلا يف هلو لاق كلذلو ةرابعلا هذببو لاؤسلا اذه لثك

 :ىلاعت لاق امك ءامسلا يف هللا دوجوب ةقدصم يأ (ةنمؤم اهنإ) ءامسلا

 .(5) ةيآلا مقر ميهاربإ ةروس -(0)
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 يف ينارعشلا مالك ىبستا ١4 سرا فو تَوَسَسل قئئارمت»

 .[ رهاوجلاو تيقاولا]

 هللا نم اممو :[''' ىربكلا نسلملا ] يف هنع هللا يضر لاقو

 ىلاعتو كرابت قحلا بناج يف ةبحلاب يلوق مدع ىلع هب ىلاعتو كرابت
 كولسب ال يب ىلاعتو هناحيس هللا نم ةيانع نسلا ريغص تنك نيح نم

 :نوصجي ال قئالخ رمألا اذه يف كله دقو «خايشألا نم خيش دب ىلع

 ولعلا ةبج يف ىلاعتو كرابت قحلا نأ اونظو مهلقع يلع مبمهو بلغف

 "48 ٌلقازمنأو)لا :ىلاعتو كرابت هلوق وحن ءالؤه نع باغو ءطقف
 ةبآلا هذه يف نإف ' '!/دحاس وهو هير نم دبعلا نوكي ام برقأ» + كَم هلوقو

 .ىرخأ نود ةبج يف ىلاعتو كرابت قحلا زيحت مدعب احيرصت ثيدحلاو
 اوعلاخو لفسلا يف كلذك هوبلطاف ولعلا يف هنوبلطت امكف يأ

 هبر نم برقأ دوجسلا يف دبعلا لاح هي عراشلا لعج امنإو .. مكمهو

 )١(- ةيآلا مقر ماعنألا ةروس )”7( .

 دمحأ نب يلع نب دمحأ نب ينارعشلا باهولا دبع خيشلا فيلأت :ىربكلا نما -(0)
 .(ه 917/) ةنس ىفوتملا يناسملتلا دمحأ ؛ ناطلسلا نب ىسوم نب اقرز نب دمحم نبا

 )1١9(. ةيآلا مقر قلعلا ةروس 0

 . 193 ص هجيرخت قبس -(:5)

 الا
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 الإ دحأ ابلخدي ال نأ ةرضحلا صئاصخ نبم نأل ًالثم مايقلا نود
 برقأ ناك بارتلا يف هنساحم دبعلا رفغ اذإف ءراسكنالاو لذلا فصوب

 دوهش ىلإ عجار دعبلاو برقلاف «مايقلا ةلاح نم هبر نم هدهشم نم
 ؛ ةدحاو هتيبرقأ نإف ,«هسفن يف ىلاعتو كرابت قحلا ىلإ ال ؛هبر دبعلا

 دو حَنو ِيِل هَل بَ ٌنَحَوا# : رضتحملا قح يف ىلاعتو كرابت لاق

 5 ديول ٍلبح نيه بأ ضو . لسجوزع لاقو '''# ورح
 .هبلقو ءرملا نيب لوحي هنأ ربخأو '"4 دولا ٍلْبَح َنِيل ناسنإلا

 ةبجلاب ةرعشملا ثيداحألا نم ةبجلاب نيلئاقلا بتك يف هارت امو كايإف
 نم ةيجلاب نيلئاقلا بتك يف هارت امو ابنإف لوقعلا ءافعض دنع
 .ةلوؤم ابلك اهنإف لوقعلا ءافعض دنع ةبحلاب ةرعشملا ثيداحألا

 ىأ'"

 ع ها يف موي تركفت ينأ ريغص انأد يل عقد ام ةروص ناك

 025 وتوت سيلا ب هتفرص مث «هلقنأ ام ىلع هتسقف لجو
00001 

 )1١(- ةيآلا مقر ةعقاولا ةروس )80(.

 )0(- ةيآلا مقر ف ةروس )15(.

 0(- ةبآلا مقر ق ةروس )55(.

 )0(- ةيآلا مقر ىروشلا ةروس )١١(.
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 :مبلوقبو أ" كلذ فالخب هللاف كلابب رطخ ءيش لك :مبلوقبو
 رئاس يف هقلخل نيابم هنإو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح

 ةلمج العو لج يرابلا قح يف ةبجلا لقعت ينع بهذف «لاوحألا
 ىلإ نجسلا نم تجرخ يننأكو ءاهذلأ ام ةفرعم اهلايف ؛ةدحاو
 . عساولا ءاضفلا

 هنع هللا يضر ''' يفصرملا ىلع يديس ىلع كلذ تضرع مث
 ىلاعت هللا ءاش نإو كمل تلصح ةميظع ةيانع هذه :لاقف هاضرأو

 ةطيح نم جرخا :يل لوقي ًالئاق ةليللا كلت تيأرف تمنف ًاديبأت كديزي

 نم هلك ينامثجلا دوجولا دجت رظناو كلقعب هجراخ ىلإ شرعلا
 دعص نإف «ةقالع الب ءاوبلا يف قلعملا ليدنقل اك تايلفسلاو تايولعلا

 دجي ال نيدبآلا دبأ طبهأ نإو هب قلعتي رخآ ًامسج دجي ال نيدبآلا دبأ

 كلذ فالخب هللاف كلابب رطخ ءيش لك " :هماهت و ملعلا لهأ ضعب هلاق 00

 ." كلايخ جسن نم وهو كلاه كشال وهو

 رباكأ و ملعلا يف نيخسارلا ةمئألا نم يفصرملا نيدلا رون وه :يفصرملا يلع -(5)

 هل ينارعشلا مامإلا خيش وهو نيدشرملا و داهزلا و دابعلا نم ناك ةيفوصلا ةداسلا

 مامإلل ةيريشقلا ةلاسرلا راصتخاب ماق و يمالسإلا فوصتلا يف ةعفان ةديدع تافلؤم

 نيثالث و فين ةنس همحر و هلع هللا يضر تام .اهتالكشم ىلع ملكت و يريشقلا

 .رازي رهاظ اهب هربق و رصمب نيسح ريمألا ةرطنقب هتيوازب نفد و ةئامعستو

 الا
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 هللا ةمظَع ةعس تملعف ؛ركذ امك يلقعب تجرخف ءابيلع رقتسي ًاضرأ
 يف تعمجو «مويلا كلذ نم ةبجلا مهوت ينع لازو ىلاعتو كرابت
 شرعلا لخاد تنك ينإف ؛نيناكم يف يسفن دوهش نيب دبشملا كلذ
 ريط ءاج اذإ كلذك فقاو انأ امنيبف «نيقيب هجراخ يسفن ىرأو «نيقيب

 هب راطو هلك ينامثجلا دوجولا طقتلاو هاف حتفف قنعلا ليوط ضيبأ
 ةسومان تءاج مث ءابجراخ انأو هتلصوح يف يسفن ىرأ ترصف

 ؛نيعلا نع تباغو هاوح امب رئاطلا تطقتلاو اهاف تحتفف ةريغص

 :هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا يلع يديس ىلع كلذ تصصقف

 تعستا املك :يل لاق مث .اهبلك ةطرولا نم تجرخ دق نآلا :لاقف

 ًالوأ تيأر كنإف :كنيع يف دوجولا رغص املك ىلاعت هللاب كتفرعم

 يف شرعلا رئصف دوجولا عاستاب كتفرعم تعسنا مث ءاميظع شرعلا
 يذلا رئاطلا تيأر امل رثكأ ةفرعملا تعستا مث لوألا دهشملا نع كنيع

 ذإ ةسومانلا تيأر امل رثكا ةفرعملا تعسنا مث «شرعلا نم رغصأ وه

 يف يتلا ةوكلا يف يتلا بيبانيلاك روصحنا ريغل ةبسنلاب روصحتا دوجولا

 يف رت مل اهيلع كديب تضبق اذإو ةطباهو ةدعاص اهارت سمشلا نيع
 نيدلا رون خيشلا يديس ىلع رمألا اذه تصصق كلذكو :ًائيش كدي
 تيأرو يل عقو اذكه : يقل لاقف ءهنع ىلاعت هللا يضر ينوشلا يلع

 ف .وحلا يف ةرذك دوجولا
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 هل تيكح هنع هللا يضر صاونخلا يلع يديسب تعمتجا امل مث

 دوجولاف الإو «ديحوتلا ىلإ ةبسنلاب اذه حيحص لاقف «ةياكحلا هذه

 هللا لاقت دقو ؛ىلاعتو كرابت هللا رئاعش نم هنإ ثيح نم ميظع هلك

 ١ ا# ٍبوُلَمْلا وقت نم اهو هللا َريِكعَس مِِظَي نَمَو كِلَذ# : ىلاعتو كرات

 هدنع ربكت ةرذلاك هنيع يف دوجولا دوهش ىلإ لصو اذإ دبعلا لازي الف

 هل تناك يتلا ىلوألا ةلاحلا ىلإ عجري ىتح ًائيشف ًائيش * دوجولا دارفأ

 هرقحيو ىلاعتو كرابت هللا ميظعتب دوجولا مظعي ريصيو يقرتلا لبق

 .بلكلاك شبكلا الو قفانملاك نمؤملا سيل ذإ ىلاعتو كرابت هللا ريقحتب

 اهداجيإ ثيح نم تادوجوملا نأ هلك كلذ نم دارملا لصاحو

 هللا همظع امف ءاببتارم ثيح نم امأو هللا تامولعم بنج يف ىشالتت

 انفيلكت مهفن ام دح ىلع هريقحت بجو هرقح امو هميظعت بجو ىلاعت
 سيلف تابحلا هذخأت ىلاعتو كرابت هللا نأ مهوت نم لك نأ ملعف ءهب

 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت «مسجملاك وه اهإو «بيصن ةفرعملا ماقم يف هل

 .ننملا يف ينارعشلا مامإلا ةرابع تبتنا «ًاريبك

 مولع نايب يف رمحألا تيربكلا ] :هباتك يف هنع هللا يضر لاقو

 الع
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 زيعبسلا بابلا يف نيدلا يحم يديس ينعي :لاقو :[ ''' ربكألا خيشلا

 نم ناطلسلل دبالو مظعألا ناطلسلا وه ىلاعت قحلا ناك امل :ةئامثالثو
 ناكملا لبقي ال ىلاعت هنأ عم تاجاحلاب دصقي ىتح هيف نوكي ناكم

 .ًاشرع قلخي نأ ةبترملا تضتقا

 جئاوحلا بلطو ءاعدلاب دصقي ىتح هيلع ىوتسا هنأ ركذ مث
 دبعلا يقبل كلذ الولو ؛مهلوقعل الزنتو دابعب ةمحر كلذ لك هنم
 الف ةبج اذ دبعلا ىلاعت هللا قلخ دقو ءهبلقب هجوتي نيأ يردي ال ًارئاح
 ةيقوفلا هسفنل ىلاعت قحلا بسن دقو «ةبج هل ناك ام الإ لبقي

 ُهو َمَسضأ وأَوئاَمَسِيأَ ل هلوقب اهلك تابجلاب ةطاحإو شرعو ءامس
 : لل هلوقبو '' '(ايندلا ءامسلا ىلإ انير لزني» : هلك هلوقبو ول بص ا سا ("» د 1 سي, ا (9 7

 (ه115) ةلس ىنوتلا ينارعشلا دمحأ نب باهولا دبع خيشلا فيلأت -(1)

 تاحوتفلا " نم هرصتخا يذلا " ةيسدقلا راونألا حقاول ' ىمسملا هباتك نم هبختلا

 ًامئاد هنع ثدحتي رمحألا تيريكلا و :لاق (ه555) ةنس ناضمر ف هنم غرف

 . هتزعل ىريال و

 )١18(. ةيآلا مقر ةرقبلا ةروس -0)

 رخآ نم ةالصلا و ءاعدلا " باب " دجبتلا " باتك يف يراخبلا هجرخأ - 00

 يف بيغرتلا "باب " نيرفاسملا ةالص " باتك يف ملسم و )١145(. مقرب " ليللا

 .(1١الا/١) مقرب " هيف ةباجإلا و ليللا رخآ يف ركذلا و ءاعدلا
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 . 2" مكدحأ ةلبق يف هللا نإ)
 .ملعأ هللاو «نايعألل ال بتارملل اهلك رومألا قلخ هللا نأ هلصاحو

 ةئامثالثو نينامثلاو سماخلا بابلا يف لاقو :ينارعشلا لاق مث

 ىلع يلقعلا ليلدلا لد دق هنأ ملعا : (هللا نيأ» ءادوسلل ِةْيكَي هلوق يف

 ةيراجلاب ملع امل ِةكك عراشلا نكلو «ةينيأ يف ىلاعت قحلا رصح ةلاحتسا

 اهسفن يف هتروصت ام ىلع الإ اهدجوم لقعت نأ اهتوق يف سيل ةروكذملا

 تعفتر ال اهسفن يف هتروصت ام ريغب اهبطاخ هنأ ولو كلذب اهبطاخ
 لأس نأ هِي هتمكح نم ناكف ؛«لوبقلا لصحي ملو ةبولطملا ةدئافلا

 تراشأ امل كلذلو «ةرابعلا هذببو لاؤسلا اذه لثمي ةيراجلا هذه لثم

 لقي ملو «هللا دوجوب ةقدصم ينعي (ةنمؤم اهنإ) اهيف لاق ءامسلا ىلإ

 ولو '''«ِتوْمَسلأ فه َوُهَو ل :ىلاعت هللا لوق ثقدص ابنأل ةملاع اهنإ
 يف لهاجلا بحصي نأ ملاعلل نأ ملعف ءامسلاب هديقت مل ةملاع تناك

 .لزنت ريغب ملاعلا ةبحص ىلع ردقي ال لهاجلاو ؛هلقعل ًالزنت هلهج
 تلزن امنإ اهلك عئارشلا نأ ةينيألا يف هانررق ام حاضيإو :لاق

 و
 هذآ

 .ثيداحألا بتك نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل -()

 .(9 ةيآلا مقر ماعنألا ةروس -(0

 تالا
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 نوكي دق ؤطاوتلا نأ من 4 مَكَتَبُمل ِهِمِّوِناَسِيِب الإ ٍلوُسر نم
 مهل عبات ىلاعت قحلاو ؛نوكي ال دقو ؛هيلع قئاقحلا يه ام ةروص ىلع

 امف ؛«هيلع دعواو هب دعو امو هماكحأ نم هلزنأام هنع مهفيل كلذ يف

 هيلع يذلا ؤطاوتلا لجأ نم الإ قحلا قح يف ةينيألا ظفلب عراشلا ءاج
 .مهيلإ لسرملا ناسل

 لئاقلا لبجب يلقعلا ليلدلا دهشل اهلاق لوسرلا ريغ نأ ولو :لاق

 انملع هملعو هتمكح تنابو لوسرلا اهلاق املف «ىلاعت هلل ةينيأ ال هنإف

 يحم يديس ينعي ءلاقو :لاق مث .ملعأ هّللاو «؛ةيراجلل لن هنأ

 هبشلا مازلإ الو ةبحلا ىلاعت قحلل ةيقوملاب ناميإلا نم مزلي ال :نيدلا
 لهأ عم نكو ؛ىرت اذام رظناف .تتبث دق ةيقوفلاو «تدرو ام ةبحلا
 . ىبتنا ىرولا نم ةنسلا

 مامإلا يواتف رخاوأ يف تيأر نأشلا اذه يف مدقت ام يتباتك دعب مث

 ققح ةمبملا ةلأسملا هذه يف ًالوطم ًاباوج يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش
 ةمئألا نم ريثك نع كلذ لقنو ءىلاعت هللا ىلع ةبحلا ةلاحتسا هيف
 .مدقت ام عم هضعب ررك نإو ليلق راصتخاب انه هركذأ انأ اهو ؛لوحفلا

 نم ادع ام مهريغو ةعبرألا ةمئألا بهذم :ىلاعت هللا همحر لاق

 .(5) ةيآلا مقر ميهاربإ ةروس -()

 تال/ا/-

 ه6 ةيباهولا يلع درلل ةيصصختل تلا ةبتكملا



 امك حيحص ريغ ولعلا ةبجب ىلاعت هللا نأ وهو لوقلا اذه نأ ( يتأيس

 ةلدأب هوور دقو ءابتارصتخمو اهتاطوسبم مالكلا بتك يف ررقم وه

 نب نيدلا زع ةمالعلا ملاعلا مامإلا لاق .باوحلا اذه اهلمتحي ال ةريثك

 زومرلا لح ] هباتك يف ''' يسدقملا مناغ نب دمحأ نب مالسلا دبع

 هللا نع انربخأ هل ليقف «يزارلا ذاعم نب ىيحي لئس :| زونكلا حيتافمو

 نيأ ليق ءرداق هلإ لاقف ؟وه فيك هل ليقف ءدحاو هلإ :لاقف ؛« ىلاعت

 ناك ام :لاقف ءاذه نع كلأسأ مل :لئاسلا لاقف ءداصرملاب :لاق ؟ وه

 .هنع تربخأ يذلاف ىلاعت هتفص امأف «قولخملا ةفص وبف اذه ريغ

 شرَعْلا َلَعْنَحَرلا # :ىلاست هلوق نع نيفراعلا ضعب لئسو

 ام :وه نم لوقلا اذهب انضرع ىلاعتو هناحبس قحلا :لاتف ''!4وَتْسَ
 :لاتف هللا نيأ يفوصل ليقو ءوه الإ وه ام فرعي ال هنأل :وه ام انفرع

 هل

 امَنَيَأ كَم وهو # : :ىلاعت لاق ؟نييأ نيعلا عم بلطي له هللا كحبق

 مظن هل ظعاو :يسدقملا مناغ نب دمحأ نب مالسلا دبع نب نيدلا زع -00)

 [ زولكلا حيتافم و زومرلا لح | باتك هتافنصم نم (ه91/8) ةنس يفوت رشنو

 .خلا .- حتف يذلا هلل دمحلا هلوأ رصتخم وهو فوصتلا يف باتكو

 .(4) ةبآلا ءهط ةروس -(؟)

5-00 
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 ئوتنأ شمل َلَعْحَيلا » : ىلاعت هلوق نع يلبشلا لئسو مك هه درص ساس و سر
 .ىوتسا نمحرلاب شرعلاف ثدحم شرعلاو ؛لزي مل نمحرلا لاقف "4

 ,«ىوتسآٍش ْرَمْلأَلَعْحَيلا # : ىلاعت هلوق نع " نونلا وذ لئسو
 همكحب ةدوجوم اهلك ءايشألاو هتاذب دوجوم «هناكم ىفنو هتاذ تئثأ :لاقف
 ءاش امك

 ريخأ امك ءاوتسإلا :لاقف ءءاوتسالا نع دمحأ مامإلا لئسو
 .رشبلل رطخي امكال

 :هيمشت الب تنمآ :لاقف ءاوتسإلا نع ''' يعفاشلا مامإلا لئسو
 ضونلا نع تكسماو كاردإلا يف يسفن تمبتاو «ليثق الب تقدصو
 .كاسمإلا لك هيف

 .(8) ةبآلا ءديدللا ةدوس -()

 .(0) ةيآلا مقر هط وس -(0)

 وبأ «يرصملا نونلا وذ ءيميمخإلا ميهاربإ نب نابوث وه:نونلا وذ ح97
 وصتلا مالعأ نم نيروبشملا دابعلا و داهزل !ا دحأ ضينلا وبأ وأ ضاَيفلا
 .(ه1140) ةنس يفوت قحلا يمالسإلا

 دحأو ةيعفاشلا ةبسن هيلإ و مامإلا يعفاشلا سيردإ نب دمحم وه : يعفاشلا 00
 و (ه١65١)ةنس نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا ةافو موي دلو مالعألا ةمئألا

 مألا " هباتك ابمهأ و اهربشأ نم ةديدع تافلؤم هل .(ه54١٠) ةلس يفوت 8 1

 - ا/4-
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 يف مأ وه ءامسلا يف هللا فرعأ ال لاق نم :''' ةفينح وبأ مامإلا لاقو

 .هبشم وبف اناكم ىلاعت قحلل نأ مهوي لوقلا اذه نأل ءرفك دقف ءضرألا

 سا ع . . 0
 لاق هنأ يورو «ةعدب هنع لاؤسلاو «بحاو هب ناميإلاو « لوبحم

 ع

 يذلا رخازلا رحبلا ءةمألا ملاع «ةمئألا مامإ «مظعألا مامإلا : ةفينح وبأ -(0)

 ةيفنحلا مامإ «يفوكلا :ءالولاب يميتلا «تباث نب نامعنلا . لحاسالو هل رعقال

 ةنس دلو .فانحألا ةيسن هيلإو :ةعبرألا ةمئألا دحأ ءققحملا ءدبتجملا هيقفلا

 .(ه )1١5١ ةنس يفوت و دابتجإلل حلصي مهبنم لك رثك ةذمالت هلو (ه4)

 مامإلا نع تلقن يتلا ةرابعلا هذه بتكلا ضعب يفو سانلا نيب رشتنا دقل -(0)

 نم'اذهو ( خلا- لوبجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا ) ىلاعت هللا همحر كلام

 :ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا نع درو يذلا قحلا و هل هبنتيلف ةشحافلا راطخألا

 ريغ فيكلا و- لوهجم ريغ ءاوتسالا :تاياورلا رثكأ يفو - مولعم ءاوتسالا )

 هلل نأ اوتيثيل ةببثملا مه " لوبجم فيكلا و " هلوق نوركذي نيذلا و .( لوقعم

 هيف نإف كلذل هبنتيلف فيكلا نع هرم ىلاعت و هناحبس هللا نأ عم ةيفيك
 يراخبلا حرش يف رجح نبا ظفاحلا مامإلا ركذ دق و.كلابملا

 فيكلا و " هلوقب و حيحصلا هجولا ىلع ةرابعلل تاياورلا ( 201 00

 - تلاق هو يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةملس مآ نع : يه كيلإ و " لوقعم ريغ

 ريغ فيكلا و لوهجم ريغ ءاوتسالا" - ءاوتسمالا نع لئس نم لوأ يهو

 ديج دانسإب يقبيبلا ىور و .كلام مامإلا خيش ةعيبر لاق كلذك و ."لوقعم

 م
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 اذهو 2« ىلع هوجرخأ 7 ايجراخ الإ كارأ الف : كلذ دعب لئاسلل

 مهوت نمو .كلذ يف مهنيب فالخ الف ةعبرألا ةمئألا هيلإ بهذ يذلا

 ىلع ةيرفلا مظعأ دف داقتعالا ةحص يف افالتخا ةمئألا نم دحأ نيب نأ

 ؟كبر تفرع مب :هبجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ديرفتلا حابصو

 دبع ابأ اي:لاقف لجر لخدف كلام دنع انك :لاق بهو نب هللا دبع نع

 هنع فيكو فيك لاقيالو هسفن هب فصو امك ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا : هللا
 نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ و .ها هوجرخأ :ةعدب بحاص الإ كارأ امو عوفرم

 ءاوتسالا " :مهضعب لوق نأ نيبتف ءفيك الب ةيآلا هذه يف ةنسلا لهأ بهذم

 . ظفللا اذهب لطاب " لوبجم فيكلا و مولعم

 قفا يذلا قحلا مامإلا ىلع جرخ نم لك مهو جراوخملا ةقرف ىلإ ةبسن -(0)
 جراونخلا لوأو . ايجراخ ىمسي مامإلا ىلع جرخ نم لكف نيملسملا ةعامج هيلع

 : مهتادقتعم نمو هبحو هللا مرك يلع مامإلا انديس ىلع وجرخ نيذلا مه

 لك ىلع كلذ نومدقي و امهنع هللا يضر يلعو نامثع انديس نم يربتلا ١-
 . كلذ ىلع الإ تاحكانملا نوححصيالو ةعاط

 .رئابكلا باحصأ نورفكي -؟
 .ًابجاو ًاقح ةنسلا فلاخ اذإ مامإلا ىلع جورخلا نوري -*
 باتك عجاريلف عسوتلا دارأ نمو هدرس عضوم اذه سبيل هيلع دودرم كلذ لك و

 ١55/١-١18(. ) يناتسرهشلل [ لحنلا و للملا ]
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 ساقي الو ؛ساوحلاب كردي ال ؛هسفن هب ينفرع امب يبر تفرع :لاقف

 هتحت لاقي الو ءيش لك قوف «هبرق يف ديعب :هدعب يف بيرق «سانلاب

 ءيشك اال ءيش لك يف وهو ءيش همامأ لاشي الو ءيش لك مامأو ءيش

 .ها هريغ اذك سيلو اذك وه نم ناحبسف ءيش يف

 نع فورصم ةبحلاب لوقلا هرهاظ امم ةنسلاو باتكلا يف درو امو

 . هفالخب ةعطاقلا ةيلقعلا ةلدآلل ةرهاظ

 ًافالخ مسجب سيل ىلاعت هللا :''' [ يواضيبلل علاوطلا ] ةرابعو

 وبأ ءديعس وبأ :يزاريشلا يلع نب دمحم نب رمع نب هللادبع وه: يواضيبلا 4

 سرافب) ءاضيلا ةنيدملا يف دلو . ةمالع رسفم ء«صضاق .يواضيبلا نيدلا رصان ءريخلا

 اهلم ةديدع تافلؤم هل (ه180) ةنس توت ةدم زاريش ءاضق يلوو ( زاريش برق -

 وهو خلا- هدوجو بجو نمل هلل دمحلا هلوأ همالك نم رصتخم وهو | علاوطلا | هباتك

 دبع نب دومحم نيدلا سمش ءانثلا وبأ هيلع فنصن هنأشب ءاملعلا ىنتعا نيتم نتم

 رصانلا كلملل هفلأ نيبلاطلا نيب لوادتم روهشم وهو ًاعفان ًاحرش يناهفصألا نمحرلا

 و خلا- ءاقبلا ماود و دوجولا بوجوب دحوت يذلا هتلدمحلا هلوأ نووالق نب دمحم

 .[ راظنألا علاطم | هامس

 _- (ه/11) ةنس ىفونملا يناجرحلا دمحم نب يلع فيرشلا ديسلل ةيشاح هيلع و

 . فيرعتلا نع 'رغتسم وهو

 ه6 ةيباهولا يلع درلل ةيصصختل تلا ةبتكملا



 . 1" ةيماركلل ًافالخ ةبج يف الو أ '' ةمسجملل
 مسقني نأ امإف ءزيحو ةبج يف ناك ول ىلاعت هنأ انل .7 ةبسشملاو. ٠

 ابكرم بجاولا نوكيف قبس امل ثدحمو بكرم مسج لكو امسج نوكيف
 لاحم وهو :أزجتي ال ًاءزج نوكيف مسقني الوأ ءفلخ اذه ءاثدحمو

 امك ردقلا يهانتم ناكل ةبجو زيح يف ناك ول ىلاعت هنإف اضيأو «قافتإلاب
 ه١ لاحم وهو ؛ حجرمو صصخم ىلإ هريدقت يف اجاتحم ناكف قبس

 ةبجب هنودحب و مهدوبعم نودسجي مهو ةيماركلا قرف نم ةقرف مه: ةمسجملا -01)
 " مهقرف نمو ةمسجملاب كلذل اومس دقو هتافص ميسجت و ةيقوفلا هل نوتبشي و رارقتسا
 لكشب اهتفرعم دارأ نملو ةيصيبلا ةيدحاولا ةيقاحسإلا - ةينيرزلا . ةينوتلا - ةيدباعلا
 )1١8/١(. يناتسرهشلا مامإلل [ لحنلاو كلملا ]:باتك عجاريلف عس وأ

 قرف نم ةقرف يهو مارك نب دمحم هللا دبع يبأ باحصأ مه:ةيماركلا ح1

 هلل ةيقوفلا مهداقتعا نمو هيبشتلا و ميسجتلا ىلإ ابيف نوهتني و ةيتافصلا
 نع لقن امك رارقتسا ةبجب هنودحي و ًاريبك ًاولع كلذ نع هزنت هل ميسجتلاو

 . مارك نبا مهسسؤم

 تايآلا نولوأب مهنأل ةببشملاب اومسو ةلاضلا قرفلا نم ةقرف يهو : ةببثملا -(6

 ًائيع هلل نولعجيف ةاننيعأب يرجت ا ىلاعت هلوق كلذ لاثم اهرهاظ ىلع ةبباشنملا
 نع هللا ىلاعت ةبباشتملا تايآلا رئاس كلذك و رشبلا ىدل يه امك اهنوفصي و

 ثيداحأو رايخأ عضي مبضعب و قرف ةدع يف ةلخاد ةببثما و ًاريبك اولع كلذ
 .مهتالالض و مهغيز ديبأت ةيغب ىلاعت هلل فص و ابيف ةيذاك
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 ةبج يف سيل ملاعلا عناص :[ هتدمع ] حرش يف يفسنلا مامإلا لاقو

 رارقتسا ريغ نم ولعلا ةبج هل نونيعي مبنإف ؛ةيماركلا ضعبل ًافالخ
 ةيماركلاو ةمسجملاو ةببشملا دنعو «ناكمب انكمتم سيلو «شرعلا ىلع

 . شرعلا ىلع نكمتم
 اهيف رصتخا يتلا ''' [ ةرياسملا ]يف مامهلا نب لامكلا لاقو

 ىلاعت هنأ :عباسلا لصألا يلازغلا مالسإلا ةجحلا '' ' [ةيسدقلا ةلاسرلا ]

 دحاولا دبع نيدلا مامه نب دمحم نيدلا لامك مامإلا خيشلل : ةرياسملا -()

 ةلاسرلا | راصتخا يف ًالوأ عرش ( ه١87 ) ةنس ىفوتملا مامبلا نباب ريبشلا

 ىلع تادايز ناسحتسا فيرشلا هرطاخل ضرع مث يلازغلا مامإلل | ةيسدقلا

 ًافيلأت راصف لوألا دصقلا نع فيلاتلا جرخ ىتح ( ديزي ) دادزي لزي ملف اهيفام

 نكرلا ردص يف ةمدقم و اهدعب ةقاخ اهيلع داز و همجارت يف هرياس دنأ ريغ ًالقتسم

 هناحبس هللا تاذ يف 3:لوألا . ناكرأ ةعبرأ يف ةمدقلا دعب بانكلا رصحنيو لوألا

 لك يفو هك ف لوسرلا قدص يق : : عيارلا . هلاعفأ يف 5 :ثلاثلا . هتافص ىف : ىناثلا . ىلاعتو

 .مالسإلا و ناميإلا يف ةقاخلا و نفلا فيرعت يف ةمدقملاو لوصأ ةرشع ابنم

 فورمملا دمحم نب دمحم ن 'زيدلا لامك خيشلا هحرشف ءاملعلا دنع مامتها يقل و

 هحرشو.| ةرياسملا مع رش 2 ةرماسملا ص هامسو ىعفاشلا ىسدقلملا فيرشلا ىبأ نبا

 نبأ مساق حيشلا هحرشو (هم11/ ) ةنس ىفوتملا يسفنخلا يريدلا نييدلا دعس

 .(ه41/9 ) ةلس ىفوتملا ىفنخلا اغيولطق

 -م5-
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 ىلإ نيميلاو تحتلاو قوفلا يه يتلا تابجلا نأل ةبجي ًاصتخم سيل
 ىنلعم نإف ؛نيلجر ىلع يمي امم هوحنو ناسنإلا ثادحاي ةثداح اهرخآ
 وأ عبرأ ىلع يشمي املو رهاظ يقابلاو قوف نم هسأر يذاحي ام قوفلا

 تشم اذإ ةلمنلا نإف «ةيرابتعا يه مث ,هقوف نم هربظ يذاحي ام هنطب

 يذاحملا هنأل ضرألا ةبج اهسيلإ ةبسنلاب قوفلا نم ناك فقس ىلع
 هذه نم ةدحاو دجوت مل ةركلاك | اريدتسم ثداح لك ناك ولو ءاهربظل

 ال ناك دقف :تادوجوملا نم ءيش نكي ملو لزألا يف ناك دقو «تابحلا
 دقو ءاذك وه زيحب هصاصتخا ةبحلاب صاصتخالا ىنعم نألو ؛ةبج يف

 ريغ ةبحلاب ديرأ نإف ةيمسجلاو ةيرهوجلا نالطبل زيحلاب هصاصتخا لطب
 سس

 ةلاسرلا | اهامسو سدقلا لهأل اهبتك يتلا ةلاسرل |! يهو (ه505 ) ةنس ىفوتملا
 دعاوق | باتك يف اهعدوأ مث ةدرفم ةلاسر يهو | ةيناهربلا اهتلدأب ةيسدقلا
 ةداهشلا يتملك نأ اب ابيف ركذ |[ ءايحإلا ] بتك نم يناثلا باتكلا وهو | دئاقعلا

 ة5لوسرلا قدصو هلاعفأو هتافصو ىلاعت و هناحبس هللا تاذ تابثإ نمضتت
 ىلع ابنم نكر لك رودي ةعبرأ يهو ناكرألا هذه ىلع ناميإلا ءانب نأ ملعن
 دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك مامإلا خيشلا اهرصتخا دقو .لوصف ةرشع
 | ةرياسملا | اهامسو اهيلع داز مث (ه871) ةنس ىفوتملا يفنحلا مامهلا نباب ريهشلا
 اك ًالقتسم اباكالا قي مل لألا دصتلا نم فيتا جرخ ىنح داي لي ل

 (ه5848) ةنس ىفوتملا يفسنلا دمحم نب دمحم نيدلا ناهرب اهحرشو هتبطخ يف
 هيج لم ميقي ام ىلع ةيسدق ةلاسر هل نوكي ذأ 1 لمتحيو

 -/4م-
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 ىلإ عجريأ رظني ىتح نيبيلف ةيمسج الو زيح لولح هيف سيل امم اذه

 .هداسف نيبيف هريغ ىلإ وأ «ريبعتلا درجم يف هئطخنف هيزنتلا

 ءاوتساك سيل هنأ مكحلا عم شرعلا ىلع ىوتسا هنأ :نماثلا لصألا

 هب قيلي ىنعمب لب اهل ةاذاحملاو ةسامملاو نكمتلا يف ماسجألا ىلع ماسجألا

 عم شرعلا ىلع ىوتسا هنآب ناميإلا بوجو هلصاحو ىلاعتو هناحبس

 زئاج رمأف شرعلا ىلع هؤاليتسا اهنأ دارملا نوك امأف «هيبشتلا يفن

 .ها١ هانركذ ام انيلع بجاولاف ءانيع هتدارإ ىلع ليلد ال ذإ ةدارإلاب

 دنع يديألا عفر امأو :[ ةيسدقلا ةلاسرلا ] يف يلازغلا لاقو

 ام ىلإ ةراشإ هيفو ؛ءاعدلل ةلبق اهنأل وبف ءامسلا ةبج ىلإ لاؤسلا

 ولعلا ةبج دصتقب ًابيبنت ءايربكلاو لالجلا نم وعدملل فصو وه
 ةمظعلاب دوجوم لك قوف ىلاعت هنإف ؛ءالعلاو دجملا ةبج ىلع
 .ه١ءاليتسالاو رهقلاو ءالعتسالاو

 لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عملا ] هباتك يف نيمرحلا مامإ لاقو

 تابحلاب صاصتخالا نع سدقت ىلاعتو هناحبس برلا :''ةنسلا

 هللا دبع نب كلملا دبع مامإلل :ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عمل -0)

 خلا- ميكحلا رطافلا ميلعلا رداقلا هلل دمحلا هلوأ (ه51/8) ةئس ىفوتملا ينيوحلا

 " هامس ًاباتك يزارلا نيدلا رخف مامإلا هيلع ىلمأو .لوصف ىلع رصتخم وهو
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 هفنتكت الو راطقألا هيوحت الو راكفألا هدحت ال ,ةاذاحملا, فاصتالاو
 لك نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءرادقملاو دحلا لوبق نع لجيو رادقألا
 ءابتقرافمو رهاوجلا ةاقالمل لباق زيحتم لكو :اهل لغاش ةمجب صتخم

 نع ولخي الامو ءامهنع ولخي ال قارتفالاو عامجإلا لبقي ام لكو
 نبا نيدلا فرش خيشلا لاطأو :رهاوجلاك ثداح قارتفالاو عامجالا
 يلمجلا باوحلاو :لاق نأ ىلإ كلذ ىلع مالكلا هحرش يف يناسملتلا
 نأ ةبحلا وتبثم اهيلإ دنتسا يتلا ةيلقنلا ةلدألا عيمج يأ :عيمجلا نع

 هنإف لقعلا بذكي امي هدورو روصتي الف لقعلاب تبثي اهنإ عرشلا
 .ًاعم لقعلاو عرشلا لطبل كلذب ىتأ ولف ؛هدهاش

 تاذلا يف عرشلا يف دري ظفل لك :لوقنف اذه ررشت اذإ
 نوكي نأ امإ ولخي الف لقعلا فالخ مهوي امب تافصلاو ءامسألاو
 انعطق ليوأتلا لمتحي ال صن وهو ًاداحآ ناك نإف .ًارتاوتم وأ اداحآ
 ريغ هنم رهاظلاف ًارهاظ ناك نإو ؛هطلغ وأ هوهس وأ هلقان بيذكتب
 الف ليوأتلا لمتحي ال ًاصن نوكي نأ روصتي الف ارتاوتم ناك نإو «دارم
 ىلع لد يذلا لامتحالا لوقت ذئنيحف «ًالمتحم وأ ارهاظ نوكي نأ دب
 دحاو لامتحا هتلازإ دعب ىقب نإف .هنم دارع سيل هفالخ ىلع لقعلا

 سس ل ا

 .يناسملتلا نبا- نيدلا فرشل رصتخم هيلعو " ملاعملا

 _ مال َ
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 امإ ولخي الف رثكأ وأ نالامتحا يقب نإو «لاحلا مكحب دارملا هنأ نيعت

 لدي مل نإو هيلع لمح لد نإف الوأ دحاو نييعت ىلع عطاق لدي نأ

 امك تافصلاو ءامسألا يف داحلإلا ةيشخ رسفي مل نييعتلا ىلع عطاق

 فيكلاو .«مولعم ءاوتسالا :كلام ىلإ ىزعيو «فلسلا ضعب نع لقن

 لماحم نأ ىنعمب ؛ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو ؛لوبجم

 وأ ةبلغلا وأ رهقلا نم رارقتسالا يفن دعب ةمولعم ةغللا يف ءاوتسالا

 ىو الأ َلِإ كوس مث ا :لاق امك شرعلا وه ءيش قلخ ىلإ دصقلا

 هلوقك ءلامكلا تافص يف يهانتلا وأ ءابقلخ ىلإ دصق يأ '' 0

 ةمولعم لماحملا هذه لك نأ ينعي ''!# َقَوَتْسأَو مد ملبَمَلَو » : ىلاعت

 هب ناميإلاو :هلوق .انل يأ :لوبجم فيكلاو :هلوق .ناسللا يف

 .بجاو ىلاعت هفصو يف حصي ىنعم هل نأب قيدصتلا نأ ينعي :بجاو

 هنإف «ةعدب نونظلا قيرطب هنيعت نأ ينعي ؛ةعدب هنع لاؤسلاو :هلوق
 نونظلاب هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ يف فرصتلا ةباحصلا نم دبعي مل

 ال ةيعرشلا ماكحألا ليصافت يف اهب اولمع اهإإ نونظلاب اولمع ثيحو
 طبحلل ًاعفد دابتجإلاب نييعتلا زوج نم مهنمو «ةيناميإلا تادقتعملا يف

 )١(- ةيآلا مقر تلصف ةروس )١1١(

 ) -0ةيآلا مقر صصقلا ةروس )١5(

 - م
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 نأ ىلإ تاليوأتلا ىكح مث ؛باتكلا بحاص بهذم وهو «دئاقعلا يف

 دق :انلق .هنم عونمم ليواتلاو ليوأت هوّتركذ ام عيمج اولاق نإف :لاق

 اج ثَنك امني ْكَعَمَوْهَو # :ىلاعت هلوق متلوأ

 4 سير ب َباَم ا :ىلاعت هلوقو

 ؛'"'(نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق» :ةي هلوقو ءةيآلا
 يف ةيعملا متلمحف '''«ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا» :ةك هلوقو

 :هيخأو ىسومل ىلاعت لاق امك ةدهاشملاو ةطاحإلاو ملعلا ةيعم ىلع نيتبآلا

 دوسألا رجحلا» هلوق متلمحو اذا وَرأو مس امم ىنإ »

 يلب ىلع قاثيملا هنم ذخأ يذلا هدهبع لحم يأ : (هضرأ يف هللا نيمي

 (8) ةيآلا مقر ديدحلا ةروس -0)

 (10) ةيآلا مقر ةلداجملا ةروس -)

 يعبصإ نيب بولقلا نأ ءاج ام " باب " ردقلا " باتك يف يذمرتلا هاور -(0
 )5١58(. مقرب " نمحرلا

 رباج نع ركاسع نياو دادغب خيرات ٍق يدادغبلا بيطخلا هاور -(5)

 هللا يضر سابع نبا نع مالس نب مساقلا ديبع وأو همجعم يف يناربطلا هاورو
 " هضرأ يف هللا نيب دوسألا رجحلا " ظفلب هعفر امبلع

 .(57) ةيآلا مقر هط ةروس -()
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 متكسق ام ليوأت بجيف لقعلا هتفلاخمل كلذ ليو كنم حص نإف ءمدآ

 هيلإ مثرص امو ليلا ةرورض فالخ هنأل . كلذ نو اول ولاق كلذك هب

 فارتعالا نم دبال انلق ةعدب وأ مارح وهو «لقعلا رظن ىلإ جاتحم

 فراعملا نم ًائيش هيلإ نودنست عرش مكل تبثي مل الإو لقعلا رظن قدصب
 واولا نوكتو هللا الإ هلوق ىلع فوقولا بجي اولاق نإف ,ماكحألاو
 :انلق .هب ناميإلا ملعلا يف نيخسأرلا ظحو ةفطاع تسيلو فانئتسإلل

 يف خوسرلاب مهفصول ىقيي الف نينمؤملا مومع ىلع بجاو هب ناهإلا
 ملعي بللا وذ ملعلا يف خسارلا لب ؛ةدئاف بابلألا اولوأ مهنأو ملعلا
 هلوقك هتبثيف قحلا هباشي يذلا هجولاو : هيفنيف لطابلا هباشي يذلا هجولا

 هيفنيف لطاب وهو :ةيضعبلا نيب ددرتم ' (يحور نم هيف تخفنو) ىلاعت
 .ه١ هتبثيف قح وهو «ميظعتلاو فيرشتلا ةفاضإ نيبو

 نولئاقلا امأو :[ دصاقلملا حرش ] يف" ينازاننتلا دعسلا لاقو

 .(؟9) ةبآلا مقر رجحلا ةروس -(0)

 هللا دبع نب رمع نب دوعسم نيدلا دعس مامإلا وه :ينازاتفتلا دعسلا -(0)

 دلو ينازاتفتلاب ريهشلا «يفنحلا «بيدألا ءهيقفلا «ةمالعلا :يناسرخلا .يوربلا
 :ابنم ةديدع فيناصت هلاها/47) ةنس مرمملا يفدنقرمسب يتوتو(ها/"7) ةنس
 دصاسقم حرش ] و [ ةيفسنلا دئاقعلا حرش | و | حيشتتلا قئاقح فشك يف حيولتلا |

 .باتكلا نتم يف ذ افنآ روكذملا باتكلا وهو | نيدلا لوصأ ملع يف نيبلاطلا

 ا ل
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 ةبذاك ةيمهو اياضق ىلع مهبهذم اونب دقف ةبحلاو ةيمسحلا ةقيقحب

 باوجو اهركذ مث ءامبب.رعشت ثيداحأو تايآ رهاوظ ىلعو ءابمزلتست
 يأ اهنأ ثيداحألاو تايآلا نع يأ باوجلاو :لاق نأ ىلإ اياضقلا كلت

 اهنأب عطقيف «ةيلقع تايعطق ةضراعم يف ةيعمس تاينظ ةرهاظلا اهيناعم

 داقتعا عم ىلاعت هللا ىلإ اهيناعرب ملعلا ضوفنو ءاهرهاوظ ىلع تسيل

 هلوق يف هللا ىلع فقولل قفاوملا ملسألا قيرطلا ىلع ًايرج اهتيقح
 امل هقفاوم ةمسانم تاليوأت لوؤت وأ 4 ُهيااَلإ :ةكيوأَت مكي اَمَه : ىلاعت

 ثيدحلا حورشو ريسفتلا بتك يف ركذ ام ىلع ةيلقعلا ةلدألا هيلع تلد

 ضال # : ىلاعت هلوق يف فطعلل قفاوملا مكحألا قيرطلل ًاكولس

 «ةبجلاو زيحلا يفن قحلا نيدلا ناك اذإف :ليق نإف .# رلعلا يف َنوُحِسلاَو

 ىصحت ال عضاوم يف ةرعشم ةيوبنلا ثيداحألاو ةيوامسلا بتكلا لاب امف

 هقيقحتو «كلذ يفنب حيرصت اهنم عضوم يف عقي نأ ريغ نم كلذ توش
 ةقيقحو هتردقو هملعو هتدحوو عناصلا دوجو ىلع ةلالدلا تررك امك

 اذه نأ عم ديكأتلا ةياغ تدكأو : عضاوم ةدع يف ماسجألا رشحو داعملا

 فالتخا عم ءالقعلا ةرطف يف ررقت امل قيقحتلاو ديكأتلا ةياغب قيقح ًاضيأ
 .ءامسلا ىلإ يديألا عفرو ءاعدلا دنع ولعلا ىلإ هجوتلا نم ءارآلاو نايدألا

 .07) ةيآلا مقر نارمع لآ ةروس 0
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 ىتح ةماعلا لوقع هنع رصقي امم ةبجلا نع هيزنتلا ناك امل هنأب بيجأ

 برقألاو مهتاباطخ يف بسنألا ناك ؛ةبحلا يف سيل ام يفنب مزجت داكت
 ,هييشتلا يف ًارهاظ نوكي ام قحلا ىلإ مهتوعدب قيلألاو مبحالص ىلإ
 امع قلطملا هيزنتلا يف ةقيقد تابيبنت عم تابحلا فرشأ يف عناصلا نوكو

 ةبح نم سيل ءامسلا ىلإ ءالقعلا هجوتو «ثودحلا تامس نموه

 اهنمو ءاعدلا ةلبق ءامسلا نأ ةبج نم لب :ءامسلا يف هنأ مهداقتعا

 .ه١ راطمألا لوزنو راونألا طوبهو تاكربلاو تاريخا عقوتت

 مهنأل اذهو ءةبحلا يف هنوك ىلع ليلد كلذ يف سيل :مبضعب لاقو

 ,ةبعكلا ةبج يف وه سيلو «ةبعكلا ىلإ ةالصلا يف هجوتلاب اورمأ
 «ةالصلا يف مايقلا ةلاد. مهدوجس عضوم ىلإ مهراصيأ يمرب اورمأو

 ىلع هوجولا عضوب اورمأ دوجسلا لاح اذكو «ضرألا يف وه سيلو

 عوضخو ضحم دبعت لب ءانه اذكف ضرألا تحت وه سيلو «ضرألا

 تلعج امك ءاعدلا دنع بولقلل ةلبق لعج شرعلا نإ ليقو ؛عوشخو
 .ةالصلا يف نادبألا ةلبق ةبعكلا

 هيف فلاخو «ةبج يف سيل ىلاعت هنأ دضعلل ' | فقاوملا ] ةرابعو

 يجيإلا دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضع ةمالعلل مالكلا ملع يف :فقاوملا 00
 ليلج باتك وهو ءهدشادخ رسرو نيدلا ثايغل هفلإ ال055 ةنس ىفوتملا يطاقلا

 كلت نمف هتيمهأل هحرشب اوماقو ءاملعلا نم ءالضفلا هب ىنتعا نآشلا عيفرو ردقلا

 تا
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 :هوحو انل .قوفلا ةبجب هوصصخ ةببشملا

 ميدق ال نأ انهرب دقو ؛ناكملا مدق مزل ناكم يف ناك ول :لوألا

 .قافتالا هيلعو ىلاعت هللا ىوس

 نكمتملا نع نغتسم ناكملاو ءناكم ىلإ جاتحي نكمتملا :ينانلا
 .لطاب امهالكو ناكملا بوجوو بجاولا ناكمإ مزلف ,ءالخلا زاوحل

 وأ زايحألا ضعب يف نوكي نأ امإف :ناكم يف ناك ول :ثلاشلا

 . لطاب امهالكو ءابعيمج

 نوكنف ءابيلإ هتبسنو اهسفنأ يف زايحألا يواستلف :لوألا امأ

 .ريغلا ىلإ جايتحالا مزلي وأ :حجرم الب احيجرت اهضعبب هصاصتخا
 .ةرورضلاب لاحم هنأو نيزيحتملا لخادت مزلي هنألف : يناثلا امأو

 :مسقني وأ مسقني ال نأ امإف ءًارهوج ناكل ازيحتم ناك ول :ثلاثلا
 .لطاب امهالكو

 كلذ نع هللا ىلاعت :ءايشألا سخأ وهو أزجتي ال ءزج هنألف : لوألا امأ

 هنأرم دقو :بكرم مسج لكو ًامسج نوكي هنألف :يناثلا امأو
 ثودح مزليف ثدحم مسج لك نأ انيب دقف اضيأو . بوجولا يفاني
 أ نع يأ :باوحجلاف :لاق نأ ىلإ كلذ ىلع مالكلا لاطأو :؛بحاولا

 غرف هحورش نودأ وهو 8١7" " ةئس ىفوتملا يناجرحلا فيرشلا ديسلا حرش حورشلا

 . هطخ نم لقت اذك دنقرمسب "807 " ةنس لاوش لئاوأ يف هنم
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 ال ةينظ رهاوظ اهنأ ثيداحألاو تايآلا نم مسجتلل ةمهوملا رهاوظلا

 ام امبب لمعلا بجو ناليلد ضراعت امبمو ؟فيك :؛تاينيقيلا ضراعت
 :رهاوظلا لوؤتف «نكمأ

 ىلع فقي نم يأر وه امك هللا ىلإ اهليصفت ضوفنو ًالامجإ امإ
 «مولعم ءاوتسإلا :دمحأ نع يور امك فلسلا رثكأ هيلعو (هللا الإ»

 ْ .ةعدب ابنع ثحبلاو :«ةلوبجم ةيفيكلاو

 :ءاليتسإلا ءاوتسا :لوقنف «ةفئاط يأر وه امك ًاليصفت امإو

 ماركإلاو ءافطصالا ىنعمب ةيدنعلاو (قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق) وحن

 ِهلِإ ظو .هرمأ يأ "74 َكْيَرَداَيَو 8 : كلملا نم بيرق نالف :لاقي امك

 هيلع عنتي ضرع ملكلا نإف «هيضتري يأ '''4 ُبيطلآ ركل ُدَعَصَي
 ةكئالملا نم كلم وأ «هناطلسو همكح يأ "1 َِمَّسلَ يف نَّم # لاقتنالا

 هلوق يف لاق هنأ دمحأ مامإلا نع تبث دقو .(77) ةبآلا مقر رجفلا ةروس -(1)

 تءاج ةريثك تاليوأت كانهو .هباوث وأ هتردق راثآ تءاجو © كير ءاجو # :ىلاعت

 دق حلاصلا فلسلا نأ نم كلذ انملع اذإف اهركذب ةلاطإلا ديرأ ال دمحأ مامإلا نع
 فلخلاو ةرعاشألا نإ " :لاق نم نالطب تسثو عفدنا تابباشتملا تايآلا ليوأتب اوماق

 ." هسفنل تبثأ ام ىلاعت هلل اوتبثأ لب اولوؤي مل فلسلاو ءاولوأ مبنأل ةلطعم

 )٠١(. ةيآلا مقر رطاف ةروس -(؟)
 )15-/١9(. ةيآلا مقر كلملا ةروس -)
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 . ها ثيداحآلاو تايآلا رئاس سقف هيلعو باذعلاب لكوم

 عضوم ىلإ جورعلا وه هيلإ جورعلاف :اهبحرش يف ديسلا لاقو
 برق وه وندلاو ؛«هباذع نايتإ للظ يف هنايتإو هيف ةعاطلاب هيلإ برقتي
 سوسحملاب لوقعملا ريوصت (نيسوق باقب) ريدقتلاو ةعاطلاب هيلإ لوسرلا
 مظع نع روصتي ام كرتو ةمحرلاو فطللا ىلع لومحم لوزنلاو

 ةنظم هنأل ليللاب صخو «ليثمتلا ليبس ىلع ةبترملا ولعو تاذلا
 .ه١ تادابعلاو عوضخلا عاونأو تاولخلا

 . يتكئالم رقمو يتمارك لحم ىلإ "4ك َكَْفاَرَو # ىنعمو
 هنإ :"'| داقتعالا يف داصتقالا ] باتك يف يلازغلا مالسإلا ةجح لاقو

 ىنعم فرع نمو «تسلا تابجلا نم ةصوصخم ةبج يف سيل ىلاعت
 ريغ ىلع ةبجلا ةلاحتسا اعطق مبف صاصتخالا ظفل ىنعمو ةبجلا ظفل
 ءهب رهوجلا صتخي يذلا وهو لوقعم زيحلا ذإ «ضارعألاو رهاوجلا

 .زيحتم رخآ ءيش ىلإ فيضأ اذإ ةبج ريصي امنإ زيحلا نكلو

 .(00) ةيآلا مقر نارمع لآ ةروس -(1)

 دمحم نب دمحم نب دمحم مالسإلا ةجح مامإلل :داقتعالا يف داصتقالا - 000
 ىلع علطملا فقي باتك وهو .(هم00) ةنس ىفوتملا دماح يبأ يسوطلا يلازغلا
 «ةيفص ةحضاو ةجحب ةيدمحملا ةوبنلا تشو «ةبوق ةقرشم ةرابعب ةيبلإلا تافصلا

 .داشرلا ىلإ ةعيبطلا ءارو اميف يدبيو ءداقتعالا مهف يف لقعلا ةلزنم نع فشكيو
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 هنع ولخت دوجوم تابثإ وهو ؛لاحم ىلإ دؤم ةبحلا يفن ليق نإف

 الو هب ًالصتم الو هجراخ الو ملاعلا لخاد ال نوكيو «تسلا تابجلا

 .لاحم كلذو هنع ًالصفنم

 الو الصفنم ال هدوجوف ؛لاصتإلا لبقي دوجوم لك نأ ملسم :انلق

 هدوجوف «ةبجب صاصتخالا لبقي دوجوم لك نأو «لاحم هب ًالصتم

 الو لاصتإلا لبقي ال دوجوم امإف ؛لاحم هنع تسلا تابجلا َولخ عم

 لوقك وهو ؛لاحم ريغ ضيقنلا يفرط نع هولخف ةبجلاب صاصتخإلا
 الو ًاملاع الو ًارداق الو ًازجاعع نوكي ال دوجوم ليحتسي :لئاقلا

 كلذ ناك نإ :هل لاقيف امبنع ءيشلا ولخي ال نيداضتملا نإف «ًالهاج

 ال يذلا رادجلا امأ .امبنع هولخ ليحتسيف نيداضتملل الباق ءيشلا

 سيل امهنع هولخف «ةايحلا وهو امبطرش دقف هنأل امبنم ًادحاو لبقي

 مايقلاو زيحتلا تابجلاب صاصتخالاو لاصتالا طرش كلذلف «لاحمي

 .ها هيداضم نع ولخلا ليحتسي مل اذه دقف اذإف ءزيحتملاب

 ول :امهدحأ هوجوي شرعلا ىلع ولعلل نوفانلا جتحا :مبضعب لاقو

 دحأ ىلإ يدؤي ميدقلا يف اهتوبثو «:ةبج يف ناكل شرعلا ىلع ناك
 مل نإ ثودحلا تارامأ نأل ثداحلا مدق وأ «ميدقلا ثودح امإ :نيرمأ

 ثودح تبشي مل اهتلالد تلطب نإو « ميدقلا ثودح تتبث اهتلالد لطبت

 نم يرعتلا نأ :ثودحلا تارامأ نم ةبحلا نأ ىلع ليلدلاو «ملاعلا
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 ناك امع ريغتل نكت مل نأ دعب ةبجلا تتبث ولف «لزألا يف تباث ةبحلا

 .ثودحلا تارامأ نم ثداوحلا لوبقو ريغتلاو «ةسامم هيف ثدحلو

 اهنع جورخلا نم نكمتي نأ امإف « «ةبجب ةصتخم هتاذ تناك ول :اهيناث

 ناك نكمتي مل نإو ؛نوكسلاو ةكرحلل الحم ناك نكمت نإف نكمتي مل وأ

 .ثودحلا تارامأ نم هنإو زجاعلا نمزلاك

 «لاحم كلذو اهلك تابحلا يف نوكي نأ امإف :ةبج يف ناك ول :اهثلاث

 . لكلا ءاوتس ال صصخم ىلإ جاتحا اهضعبب صتخا نإو

 ًايواسم نوكي نأ امإف :هل ًايذاحم ملاعلا نم ةبجب ناك ول :اهعبار
 نيبو هنيب ةردقم ةفاسم نم دب ال اذكو ءهنم ربكأ وأ رغصأ وأ ملاعلا مسجل

 جاتحيف ؛ةمالع نوكي نأ نكمي رادقمب ريدقتلا بجوي كلذ لكو ؛ملاعلا

 .ردقمو صصخم ىلإ

 ءاضتق ال صاصتخالا ناك نإف «شرعلاب هصاصتخا تبث ول :اهسماخ

 ىضتقملا دوجول لزألا يف ًاتباث صاصتخالا نوكي نأ بجو هتفص وأ هتاذ

 الف هتفصو هناذ ءاضتقال ال ناك نإو ءهنع ىضتقملا فلخت زاوج مدعو

 . صيصخت نم هل دب

 رغصأ وأ هل ًايواسم نوكي نأ امإف :شرعلا ىلع ناك ول :اهسداس

 .يزجتلاو ضيعبتلاو يهانتلا بجوي كلذو ءهنم ربكأ وأ

 ناك ام لكو ؛سحلاب هيلإ ًاراشم.ناكل شرعلا ىلع ناك ول :اهعباس
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 . ًالصأ هانتم ريغ وأ اهضعب نم وأ بناوجلا عيمج نم هانتم امإ وبف كلذك

 هانتم ريغ ناك ول ىلاعت هنألو «ماسجألا يهانت بوجول لطاب :ثلاثلاو

 نوكت نأ مزليف .هيف ًالاحو هللا تاذ يف ًايراس ملاعلا ناكل بناوحلا لك نم

 .لايخلاو مهولا اذه نعو لاقملا اذه نع هللا ىلاعت «تاثداحلل ةطلاخم هتاذ

 ريغ ناك ول هنألو .ماسجألا يهانت بوجول لطاب ًاضيأ :يناثلاو.

 بناوجلا ضعب صيصخت رقتف ال.ضعب نود.بناوجلا ضعب نم هانتم
 عيمج يواست بوجول صيصخت ىلإ .يهانتلا مدعب امضعبو ؛يمهانتلاب

 ,ةقيقحلاو ةيهاملا يف اهفالتخا ضرف-نإو -« ةيهاملاو ةقيقحلا يف بناوجلا

 نأ دب الف ةعيبطلاو ةيهاملا.يف ةفلتخم ءازجأ نم ةبيكرم تناك تاذ لكف

 ًأطيسب هسفن يف اهنم دحاو لك نوكي ءازجأ ىلإ بيكرتلا كلذ يبتني

 نأ دب ال ةطيسبلا ءازجألا كلت نم دحاولا ءزحلاك بيكرتلا نم ايلاخ

 كلت ىلع قيرفتلا نوكيف ءدضلابو هراسيب هسمي نأ نكمي ام هنيميب سامي
 اذإو «نازئاج ءازجألا كلت ىلع قيرفتلاو فيلأتلاف ءازئاج ءازجألا

 كلذ لكو .بكرمو فلؤم ىلإ امهبيكرتو امهفيلأت رقتفا كلذك ناك

 ًايهانتم ناكل سحلاب هيلإ ًاراشم ناك ول هنأ وهو ؛«لوألا نيعتف لاحم

 دوجو ناك بناوجلا عيمج نم ًايهانتم ناك اذإو بناوجلا عيمج نم

 ردقلاب هصاصتخا يف رقتفيف «ًازئاج دجو امم صقنأ وأ دجو امم ديزأ
 .ه١ لاحم ملعلا قلاخ ىلع كلذو ءصصخم ىلإ نيعملا
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 .هل ىلاعت هللا هقفو نمل قحلا داقتعا يف ةيافك ردقلا اذه يفو

 ولعلا ةبجب ىلاعت هللا نأ نم روكذملا لئاقلا هلاق ام نأ ملع دقو

 عفر نإف الإو ,كاذف قحلا داقتعالا ىلإ عجرو قفو نإف «حيحص ريغ

 مكاحلا هرزع روكذملا لوقلا نم هيلإ بسن ام هيلع تبثو مكاحلا ىلإ

 :هلاوقأ حيبق لثم باكترا نع هلاثمألو هل عدارلا ءهلاحب قئاللا ريزعتلا

 ةرابع تبتنا ملعأ ىلاعت هللاو هتعدب راشتنا هنم فيخ اذإ ًاصوصخ

 .ليلق راصتخاب يلمرلا باهشلا ىواتف
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 ةمهم ةدئاف

 ةهجلاب نيلئاقلا ريفكت مدع ©
 ةلزتعملاك عدبلا بايرأرئاسو

 لاطأ باوج يف ةيثيدحلا ىواتفلا يف يمثيبلا رجح نبا مامإلا لاق

 خيشلا نع ًالقان ىلاعت هللا بناج يف ةبجلا داقتعا عنم ىلع مالكلا هيف

 دقتعم نأ حصألا نإ :مالسلا دبع نب نيدلا زع ءاملعلا ناطلس مامإلا

 لب :«مالسإلا نع مهوجرخي مل نيملسملا ءاملع نأل ءرفكي ال ةبجلا

 ميرحت و نيملسملا رباقم يف نفدلاب و نيملسملا نم ثرإلاب مهبل اومكح

 ,عدبلا بابرأ رئاس اذك و «مهيلع ةالصلا باجيإ و مهلاومأ و مهئامد

 مهرفك نمب ةالابمالو «مالسإلا ماكحأ مهيلع نورجي سانلا لزي مل

 .رجح نبا ةرابع تبتتإ «نيدلا زع مالك ىبتنا «سانلا هيلع امل هتمغارل
 رخآ لاؤس باوج يف [ ةيثيدحلا ىواتفلا ] يف ًاضيأ رجح نبا لاق و
 يف ًاليصفت ركذف ءايندلا يف ىلاعت هبر ىأر هنأ دقتعا صخش نع

 داقتعا همعز ىلإ مض اذإ كلذ معاز نإ:هلاق اممف «همدع و هريفكت

 و نوللا و ةروصلاك «همزلتسي ام وأ ثودحلا نم همزالو مسج دوجو
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 دقتعي مل ذئايح هنأل '' هرفكب مكحلا هجتي يذلا وه اذبف ءامهوحن

 نمامأو ؛ ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ءهلامك ال و قحلا مدق

 هرفكب مكحلا ربظي الف اهيلإ كلذ مامضنا نع ةهزنم نيع ةيؤر دقتعا

 الإ ةمسجملا و ةيوهجلا رفك مدع اندنع دمتعملا لوقنملا نأل «كلذ درجمب

 نأل «مهبهذم ىلإ رظن الو همزلتسي ام وأ ءثودحلا اودقتعا نإ

 موزلملا دقتعي نأ زاومل بهذمب سيل بهذللا مزال نأ لوصألا يف حصألا
 .ًارفاك ناك ةيمسجلا مز ال داقتعاب حرص ول انلق مث نمو ؛مزاللا نود

 اولاق نإ و ؛ ةمسجملا هريفكت مدع روبشملا :هريغ و يعرذألا لاقو

 .ماسجألا مزاول نودقتعي ال دق كلذ عم.مهنأل يأ :ماسجألاك مسج

 ايؤر معاز يف هب لاقي اذكف .ةمسجملا و ةيوهحلا يف اذه ررقت اذإ و

 كلت ةلملا ظافح و ةمألا ءاملع و ةمئألا ررق نأ دعب لاق نأ ىلإ نيعلا
 يف رذع دحأل قبب مل اهرهاوظ نع اهوفرص و ثيداحألا و تايآلا
 لاق نإ ليق و ءًاقلطم رفكي ليقف كلذ لعف نمف ءاهرهاوظ داقتعا

 حرش يف يناقللا مامإلا ايندلا يف قحلا ةيؤر يعدم لالضإ ىلإ بهذ و -0)

 يف هلك يبنلا ريغ قحلا ةيؤر ىعدا نم و " :لاق ثيح ١70" " ديحوتلا ةرهوج
 0 خياشملا قابطإب لاض وبف ةلظقي ايندلا

 .هريفكت ىلإ يشاوكلا و يودهملا بهذ و

 اونو تح مكبر اور نل مكنأ وهل و :ملسم ثيدح كلذ ليلد و
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 هللا همحر ''' يوونلا ىرج هيلع و ءالف الإو رفك ماسجألاك مسج
 ملام انيهذم نم روهشملا وهو ءاقلطم رفكي ال ليقو «عضوم يف ىلاعت
 نم هوحن و ثودحلا نم يأ :مزاوللا كلت ضعب داقتعا كلذل مضي

 ميهاربإ خيشلا ةمالعلا يخياشم خيش لاقو «ثداوحلا فاصوأ

 مامإلل ديحوتلا ةرهوج ىلع هتيشاح يف يرصملا يعفاشلا يروجابلا
 :هلوق دنع يكلاملا يناقللا ميهاربإ خيشلا

 تابجلا يف نوكلاك هقح يف تافصلا يذ دض ليحتسي و

 هديقو ؛«مالسلا دبع نب زعلا هلاق امك رفكي ال ةبحلا دقتعم نأ ملعا

 لصفو ءابيفت مهف رسعب ''' ةرمج يبأ نبا و «ةماعلا نم هنوكب يوونلا

 و فرش اهيف ولعلا ةبج نأل رفكي مل ولعلا ةبج دقتعا نإ :لاقف مبضعب
 ةراسخ ابيف لفسلا ةبج نأل رفك لفسلا ةبج دقتعا نإو ؛ةلمحلا يف ةعفر

 ىيحي يبأ هللا يلو عرولا دهازلا خيشلا نبا «ىيحي ىيحي ايركز وبأ وه:يوونلا -«

 مازح نب ؛ةعمج نب «دمحم نب «نيسح نب «نسح نب «يرم نب فرش
 اذهب بقلي نأ هركي ناكو نيدلا ييحمب بقل دقف هبقل امأو .ٍئوونلا يمازخلا

 ىلاعت هل ًاعضاوت " مسإلا اذهب ينبقلي نم لح يف لعجأ ال " :لوقي و مسإلا
 51/5 ةنس يفوت و 77١ ةنس دلو

 ةرمج يبأ نبا «كلملا دبع نب دمحأ نب دمحم وه :ةرمج يبأ نبا -()

 يفوتو 014 ةنس دلو سلدنألا نايعأ نم «يكلام هيقف ركب وبأ :ءالولاب يومألا

 .ه 009 ةلئس

 دا
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 فنصملا حرش نم هترابع ردص ذخأ هلعلو يروجابلا مالك ىبتنا ةءاندو

 دقت اميف اهتلقن يتلا يناقللا مامإلا

 لهأ نم دحأ ريفكت مدع يف ءاملعلا تارابع ضعب انه لقنأ و

 . هتعدبب وأ هبنذب ةلبقلا

 ] حراش هلقن امك ماعنألا ةروس ريسفت يف يزارلا مامإلا لاق
 ىلاعت هللا همحر نيسجلا نب رمع دلاولا مامإلا خيشلا تعمس :[ءايحإلا

 لهأ رظن :لوقي يراصنألا رصان نب. مساقلا انأ خيشلا تعمس :لاق

 رظنو «ةئيشملا ذافن و.ةردقلا بناج يف ىلاعت هللا ميظعت ىلإ ةنسلا

 الام لعف نع ةءاوبسلا و لدععلا بناج ىلاعت هللا ميظعت ىلإ ةلزتعملا

 و لالجالاب الإ ىلاعت هللا فصي مل ًادحأ نأ تملع تلمأت اذإف :يغبني

 «باصأ نم مهنم و.انطخأ نم. مبنم نكل هيزنتلا و سيدقتلا و ميظعتلا

 ّىَمْلا كليَرَو # :ىلاعت هلوق يهو «ةملكلا هذهب قلعتم لكلا ءاجرو
 ها "45 تأ

 نم نيسمنخلا و نماثلا ثحبملا يف ينارعشلا باهولا دبع يديس لاق و

 هباتك يف "' ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا ركذ دق :رهاوجلا و تيقاويلا

 .(18) ةيآلا مقر ماعنألا ةروس -(0)

 دمحم ْنِب دمحأ نب رهاط دمحم وبأ نيدلا ءاهبب وه: ينيوزقلا رهاط وبأ -(0

 دا د
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 ىلع يتمأ قرتفتس ) ثيدح قرط ضعب يف يور هنأ [ لوقعلا جارس ]
 ةلحلا يف اهلك ) :هصن ام" ( ةدحاو الإ رانلا يف املك ةقرف نيعبس و فين

 .راجنلا نيا اهاور . « ةدحاو الإ

 . ةقدانزلا مه رانلا يف يه يتلا ةدحاولا هذبب دارملا و :ءاملعلا لاق

 املك :ةروهشملا ةياورلا ىنعم نوكيف ةياورلا هذه ىلعو :ينيوزقلا لاق

 طارصلا ىلع مهرورم يف كلذ و مهدورو رانلا يف يأ .ةدحاو الإ رانلا يف

 نورفاكلا مه نوملاظلا و ( ايثج اهيف نيملاظلا رذن و اوقتا يذلا يجنن مث )

 قيرط نع ةجراخلا قرفلا لهأ نم ًادحأ رفكي نأ نيدنمل يغبني الف ؛

 مامإلا لاق مث مالسإلا لهأ ماكحأب نونيدتي نيملسم ومادام ةماقتسالا

 :ةعامجلا و ةنسلا لهأل ةفلاخملا قرفلا تابمأ ركذ نأ دعب ينارعشلا

 يف ةنسلا لهأ ةقرافم عقو ام لوأو:'" يباطخلا ناميلس وبأ لاق

 نيذلا مه نوفلاخملا ءالؤه ناكو ء؛هنع هللا يضر يلع مامإلا نمز

 .مالكلا ملع يف [ لوقعلا جارس ]: باتك بحاص . (ها/05) ةنس يفوت يوحنلا . ينيوزقلا

 ةفلتخم تاياورب نابح نبا و ايندلا يبأ نبا و يذمرتلا و دواد وبأ هاور -3)

 . حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو

 «يتسبلا باطخلا نب ميهاربإ نب دمحم نب دمح وه: يباطخلا ناميلس وبأ -0)

 و ( لباك دالب نم ) تسب لهأ نم «؛ثدحم «هيقف :( يباطخلا ) ناميلس وبأ

 باتك هل ءامهنع هللا يضر ( باطخلا نب رمع يخأ ) باطخلا نب ديز لسن نم
 .(ه788 ) ةنس تسب يف يفوت «[ دواد يبأ ننس ] حرش يف [ نئسلا ملاعم ]

 -اآ١عغ-
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 ربخأ نيذلا مه نوفلاخملا ءالؤه ناكو ءهنع هللا يضر يلع مامإلا

 نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مبهنأ » دك هللا لوسر مهنع
 لاقف ؟ مهرافكأ هنع هللا يضر يلع مامإلا لئس دق و لاق ( ا" ةيمرلا

 نيقفانملا نإ ءال لاقف «؟مه نوقفانمأ ليقف ءاورف رفكلا نم مبنإ ال "

 ءيش يأ ليقف «ًاريثك هللا نوركذي ءالؤه و ءاليلق الإ هللا نوركذي ال

 " اومص و اومعف ةنتف مهتباصأ موق :لاقف ؟ مه

 برضب اوقلعت مهنأل ًارافك مبلعجي مل افإ و :يباطخلا لاق

 امك ةعاطلا يأ (« نيدلا نم نوقرمي » دك هلوقب دارملاو «ليوأتلا نم

 . هتعاط يأ "4 ِكَِمْلأ نيد ىف ُهاَحَأ َدَح رحيل ناك اَم # :ىلاعت لاق

 مهئامد ةمصع تبث دق هنأ نيلوأتملا ريفكت مدعب لاق نم ةجح و لاق

 نأ انل تبثي ملو «هللا لوسر دمحم هللا الأ هلإ ال :مهلوقب مهلاومأ و

 وأ صن نم كلذ ىلع ليلد نم دب الف الإ و رفك ليوأتلا يف أطخلا

 ملو عامجإ وأ صن نم حيحص لصأ ىلع حيحص سايق وأ عامجإ

 مهاخأ داع ىلإ و " باب " ءايبنألا ثيداحأ " باتك يف يراخبلا هاور -()

 .(77514) مقرب " هللا اودبعا موقاي :لاق ًادوه

 .(47715 ) مقري " جراوخلا لاتق يف " باب " ةنسلا " باتك يف دواد وبأ هجرخأ و

 .(؟01لال ) مقري " مهبولق ةفلؤملا " باب " ةاكزلا " باتك يف يئاسنلا هجرخأ و

 .077 ) ةيآلا مقر فسوي ةروس -0)

 م١٠

 ه6 ةيباهولا يلع درلل ةيصصختل تلا ةبتكملا



 .ها مالسإلا ىلع موقلا يقبف ائيش كلذ نم دجن

 ملع يف ةلأسم نع ىلاعت هللا همحر '"' ينزملا مامإلا لئس دق و

 نم ىلع ركني ناك و «هللا نيد هنإف تبثتأ و رظنأ ىتح لاقف دئاقعلا

 يللا لئاسملا نإ :لوقيو ؛ عدبلا و ءاوهألا لهأ ريفكت ىلإ ردابي

 .يلقعلا رظنلا ىلع قدت فاطل ابيف نوعقي

 يضتتقي ام اولصف انل ليق ول :لوقي ىلاعت هللا همحر نيمرحلا مامإ ناك و

 :عمطم ريغ يف عمط عمجلا اذه انلقل هيضتقي ال امم تارابعلا نم ريفكتلا

 مل نمو ءديحوتلا راحب رايت نم دمتسي كلسملا زيزع و كردملا ديعب اذه نإف
 ناكو :قئاثو ىلع ريفكتلا لئالد نم لصحتي مل قئاقحلا تاياهنب املع طحي
 :نولوقي ةبطاق دادغب ءاملع نم هريغ و ''' ين ايورلا نساحلا وبأ

 نم و :لاق دقي هللا لوسر نأل ةيمالسإلا بهاذملا لهأ نم دحأ رففكن ال
 .ها "' « انيلع ام هيلع و انلام هلف انتحيبذ لكأ و انتلبق لبقتسا و انتالص ىلص

 بحاص ينزملا ميهاربإ وبأ «ليعامسإ نب ىيحي نب ليعامسإ وه: ينزملا 07
 (ه7584) ةنس يفوت و (ه0/١١ ) ةئس دلو يعفاشلا مامإلا

 ظافح نم ؛ ظفاحلا «ينايورلا نوراه نب دمحم ركب وبأ وه: ينايورلا 9

 نايور ىلإ هتبسسن .[ ينايورلا دنسم ] همساب ىمسي دنسم هلو .ثيدحلا

 0 .(ه19٠)ةنس يفوت (ناتسربط يحاونب)

 مقرب " ةلبقلا لابقتسا لضف " باب "ةالصلا * باتك يف يراخبلا هاور -09)

 ا ل
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 صن دق :''' يموزخملا يمالسإلا خيش لاق و :ثحبملا رخآ يف لاق مث

 لهأ رّثكأ ال:لاقف هتلاسر يف ءاوهألا لهأ ريفكت مدع ىلع يعفاشلا مامإلا

 يفو «بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رثكأ الو هنع ةياور يفو ؛بنذب ءاوهألا
 .بنذب رهاظلل فلاخملا ليوأتلا لهأ رفكأ الو :هنع ىرخأ ةياور

 لهأب هللا همحر يعفاشلا مامإلا دارأ : هللا همحر يموزخملا لاق

 ا" ةئزتعملاك لمتحمنلا ليوأتلا باسحصأ :ءاومألا

 كلذف ءانتحيبذ لكأ و ءانتلبق لبقتسا و ءانتالص ىلص نم ١ ظفلب .(4)
 . ( هتمذ يف هللا اورفخت الف ءهلوسر ةمذ و هللا ةمذ هل يذلا ملسملا

 «ينيسحلا يعافرلا يموزخملا دمحم نب هللا دبع نبدمحم وه : يموزخملا -(1)

 هرصع يف مالسإلا خيش (ه880) ةنس يفوت و ( هال37 ) ةنس دلو نيدلا جارس

 نأ ةقرفلا هذه لصأ و اهتاداقتعا يف ةلاضلا قرفلا نم ةقرف يهو : ةلزتعملا -0)

 ًاذيملت ناكو يرصبلا نسحلا سرد ةقلح يف سلجي ناك ءاطع نب لصاو مهسسؤم
 ةلزتعملا قبي مل و ةلزتعملاب كلذب اومسف هسرد لزتعا مث لئاسم ةدع يف هفلاخف هل

 - ةيلصاولا :فئاوطلا هذه مهأ و فئاوط ةدع ىلإ اومسقتا امنإ و ةدحا و ةقرف

 تافص يفنب نولوقي مهنأ اهنم ةديدع تادقتعم مهلو .ةيظحاحلا ةيماظنلا - ةيلذهلا

 رصبلا و عمسلا و ةدارإلا و ةردقلا و ملعلاو ةابحلا : يه يتلا ىلاعت هلل يناعملا

 نولوقيو قولخم ثدحم ىلاعت همالك نأب نولوقي و .ًالصأ ىلاعت هللا نع مالكلا
 هلاعفأل قلاخ رداق دبعلا نأب نولوقيو ةرخآلا راد يف راصبألاب ىلاعت هتيؤر يفنب
 نأ اوقفتا و ةرخآلا رادلا يف باقعلاو باوشلا هلعفي ام ىلع قحتسم اهرش و اهريخ

 ه6 ةيباهولا يلع درلل يس صخلا تلا ةبتكملا



 .ها ديحوتلا لهأ :ةلبقلا لهأب دارأ و ,"” ةتحرملا و

 يف كل هانررق امم يخأاي تملع دقف :هركذام دعب ينارعشلا مامالا لاق

 نم دحأل ريفكتلاب لوقلا نع اوكسمأ نينيدتملا ءاملعلا عيمج نأ ثحبملا اذه

 .راصتخاب ينارعشلا مالك ىبتنا «هدتقا مهادببف بنذب ةلبقلا لهأ

 كلذ يف لقنو «مالكلا لاطأ هنإف هعجاريلف كلذ نم طسأ دارأ نمو

 هللا لأسنو ؛مالسإلا ةمئأ نم هريغو يكبسلا مامإلا نع ماوألا يفشي ام

 . ماتخلا نسح هناسحإو هلضفب انقزريو مهتاكربب انعفني نأ ىلاعت

 ةلاسرلا هذه يف هتلقن ام رخآ اذهو

 [ هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا 2 هابتشالا عفر ]

 ايندلا نم جرخ اذإ نمؤملا :' ىلع اوقفتا و ريخلاو حالصلا الإ لعفب ال ىلاعت هللا

 ىنعم ىلاعت هللا ىلع لضفتلا و هبيثي نأ ىلاعت هللا ىلع بجو ةبوت و ةعاط ىلعو

 نأ ىلاعت هللا ىلع بجو اهبكترا ةريبك نع ةبوت ريغ نم جرخ اذإ باوثلا ءارو رخآ
 دودرم كلذ لك و لقعلاب امبتفرعم بجي حيبقلاو نسحلا نأ ىلع اوقفتاو . هيذعي

 .هيلع لوعي الو هيلإ تفتلي الف ءاملعلا ةداسلا لبق نم هيلع

 ةينلا نع لمعلا ريخأتب نولوقي ثيح اهداقتعاب ةلاضلا قرفلا نم ةقرف مهو : ةئجرلا )١(-

 . ةعاط رفكلا عم عفني ال امك ةيصعم هعم رضت ال ناميإلا نأب نولوقي و ةئجرملاب اومس كلذب و

 .ةيردقلا ةئجرم -5 .جراوخلا ةئجرم ١- :فانصأ ةعبرأ ةئجرملاو

 .ةصلاخلا ةتحرم -4  .ةيربحلا ةئجرم -

 للملا ] باتك عجاريلف ةدايزلا دارأ نم و .ةديدع قرف اهنع عرفتت هنم ةقرف لكو

 ١179/١(. ) يناتسربشلل [ لحنلا و

-١١4- 

 © ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبتكملا 6



 ةمئاخ

 ةلاسرلا هذه قيقحت نم غارفلا هقيفوت نسحو ىلاعت هللا دمحب مت
 فلأ ماعلا يف يناثلا عيبر ربش نم نيثالثلاو يداحلا يف اهيلع قيلعتلاو

 .ةرجبلل نورشعو ىدحإو ةئامعبرأو

 ًاصلاخ اذه يلمع لعجي نأو لوبقلا نسح لجو زع هللا لأسأف

 الو لام عفتني ال موي داعيملا مويل ًارخز هدنع يل هرخديو ميركلا هبجول
 . ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب
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 ديعلا قيقد نبا ْ ةيوونلا نيعبرألا حرش

 يبهذلا رئابكلا

 داوحلا دبع دمحأ باتكلاو ةئسلا نم باجتمملا ءاعدلا

 ىناببنلا هللا ىلع ةبجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر

 ينابسنلا ةيذاكلا ىواعدلا باحصأل ةبئاصلا ماهسلا

 ظيمس لآ نيز ديسلا لدحلاو شاقنلا اهلوح رثك لئاسم

 مساق ةماسأ قاوذألا لهأل قاشعلا عراصم

 مساق ةماسأ نيلسرملا ديس ةعافش يف نيعبرألا ثيداحألا

 مساق ةماسأ ةرمعلاو جحلا ةيعدأ

 4 ةيباهولا يلع درللا ةيصصختلا ةبتكملا »©
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 وح يدل اني بز لك
 السا لس ب ع


